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 .«من ال يشكر الّناس ال يشكر اهلل»: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسّلم

دائما تكون سطور الشكر في غاية الصعوبة منذ الصياغة ربما ألنها تشعرنا دوما بقصورىا وعدم 
إيفائها حق من نهديو ىذه السطور، لكن واجب الوفاء والعرفان يدفعنا إلى أن تقدم بالشكر 

الجزيل إلى أستاذنا الفاضل حنيفي بن ناصر، الذي تفضل علينا باإلشراف خالل مراحل إنجاز 
 .ىذا البحث، ونتوجو بالتقدير واالحترام إلى األساتذة المحترمين في قسم الّلغة العربية

 ونتقدم كذلك بالشكر الجزيل ألعضاء اللجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة الرسالة،

 .وتقديم اآلراء التي من شأنها تقديم ىذه الرسالة

 .وإلى كل من قدم لنا النصيحة من بعيد أو  قريب



 

 

 

 :بسم اهلل الذي ال تخفى عليو خافية أىدي ىذا العمل المتواضع إلى

من سهرت على راحتي، إلى من علمتني الفضيلة وربتني على األخالق وثبتت في روحي 
أمي الغالية »السعادة والعطاء، إلى من علمتني معنى الحياة والكفاح وغمرتني بعطفهاوحنانها 

إلى من يسر لي دروب الحياة وغرس في حب الوفاء والتفاني في العمل وحب " حفظها اهلل
إتقانو والسعي من أجل العيش الحالل والكريم ووضع بيده الكريمة بذور حب العلم والتمسك 

 "إلى أبي العزيز رحمو اهلل"بهواالستعانة باهلل العظيم والقيم والمبادئ اإلسالمية الخالدة 

إلى من زرعوا في نفسي الصرامة والشجاعة وإلى الذين كانوا لي سندا طوال الحياة إلى من 
 أحاطوني بدفء أخوي حار

 "إخوتي رعاىم اهلل"

 موالي فضيلة



 

 

 

 :باسم اهلل الذي ال تخفى عليو خافية أىدي ىذا العمل المتواضع إلى

من سهرت على راحتي، إلى من علمتني الفضيلة وربتني على األخالق وثبتت في روحي 
أمي الغالية »السعادة والعطاء، إلى من علمتني معنى الحياة والكفاح وغمرتني بعطفهاوحنانها 

إلى من يسر لي دروب الحياة وغرس فيا حب الوفاء والتفاني في العمل وحب " حفظها اهلل
إتقانهوالسعي من أجل العيش الحالل والكريم ووضع بيده الكريمة بذور حب العلم والتمسك 

 "إلى أبي العزيز رحمو اهلل"بو واالستعانة باهلل العظيم والقيم والمبادئ اإلسالمية الخالدة 

إلى من زرعوا في نفسي الصرامة والشجاعة وإلى الذين كانوا لي سندا طوال الحياة إلى من 
 أحاطوني بدفء أخوي حار

 "إخوتي رعاىم اهلل"

راشد إكرام
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 :المقدمة

   اٟتمد  رب العا١تُت ٛتدا يبلغ رضاه، كصلى ا على سيد ا٠تلق سيدنا كحبيبنا ٤تمد كعلى آلو كصحبو 
 :أٚتعُت، أما بعد

   فإف خَت العلـو كأشرفها العلم بكتاب ا العزيز الذم ال يأتيو الباطل بُت يديو كال من خلفو، كخَت اللغات، 
اللغة العربية كاليت جعلها ا لغة كتابو العظيم فهي خادمة ١تقاصده الشرعية الصاٟتة، لكل زماف كمكاف ٦تا كتب 

 .٢تا ا٠تلود على مٌر الزماف

كيعترب القرآف الكرصل كتاب معجز يف بناءه الٌلغوم كتشكيبلتو إذ نزؿ على العرب بصفتو متحديا إياىم كاستمر 
 .ىذا التحدم حىت يومنا ىذا كيبقى متحديا حىت هناية الكوف

   كما يعترب القرآف العظيم منبع الدراسات األدبية كالٌلغوية بشىت صنوفها ك٣تاالهتا كنذكر منها مصاحل الداللة 
كتتميز ىذه األخَتة بالشمولية لعلـو اللغة كمستوياهتا الصريف، النحوم، ا١تعجمي كالصويت، ىذا األخَت اٞتانب 

ككاف سبب اختيارنا ٢تذا ا١توضوع «الداللة الصوتية في السورة الواقعة»الصويت، ىوالذم كاف موضوع ْتثنا  
ىوالوقوؼ على مظاىر اإلعجاز الصويت يف القرآف الكرصل، ككذلك صبلحية الٌنص القرآشل للبحث الدالرل نظرا ١تا 

يتسم بو من مشولية كثراء كبَتا يف كل مستوياتو، إضافة إذل رغبتنا يف استغبلؿ ىذه الساحة يف مراجعة معارفنا 
 .اللغوية كاالستزادة من علـو العربية، كىوأمر يتيحو البحث يف داللة أكثر من غَتىا

 :كقد طرح البحث ٚتلة من اإلشكاليات كاليت شٌدت انتباىنا فيما يتعلق ُّذا اَّاؿ نذكر منها

ما ىو الصوت، ككيف كاف التنظَت الصويت عند العلماء اللغويُت القدامى العرب منهم كالغرب؟ كما ىي  -
 الداللة الصوتية بصورة عامة؟ كما ىي عبلقة الداللة بالظواىر الصوتية؟

أحد٫تا نظرم كاآلخر تطبيقي كخا٘تة : كإلثراء ىذه اإلشكاليات كاإلجابة عنها، قسمنا ْتثنا إذل مدخل كفصلُت
 .٠تصنا فيها كل ما كرد يف ْتثنا كما توصلنا إليو

 .اإلعجاز القرآشل، كمظاىر اإلعجاز القرآشل:    جاء ا١تدخل كتمهيد كرد فيو



 مقدمة
 

 ب
 

   أما الفصل األك ؿ فقسمناه بالصوت كالداللة كجاء يف ثبلثة مباحث، جاء ا١تبحث األك ؿ موضحا ١تفهـو 
اإلعجاز القرآشل كمعاٞتا ١تاىية الصوت لغة كاصطبلحا، أما ا١تبحث الثاشل فجاء متنأك ال للتنظَت الصويت عند 

 .العلماء اللغويُت القدماء كادثُت العرب منهم كالغرب يف حُت عرضنا يف ا١تبحث الثالث مفهـو الداللة الصوتية

   أما الفصل الثاشل فجاء تطبيقي، جعلناه ميدانا طبقنا فيو بعض الظواىر الصوتية على سورة الواقعة كجاء مرتكزا 
على مبحثُت فأما ا١تبحث األك ؿ فكاف يف رحاب سورة الواقعة عرضنا فيو التعريف بالسورة كبعض اٞتوانب 

 .الببلغية يف سورة الواقعة

 .كأما ا١تبحث الثاشل فكاف ميدانا للتطبيق، حيث طبقنا بعض الظواىر الصوتية على سورة الواقعة

 .كأخَتا ا٠تا٘تة كاليت جاءت كحوصلة ١تا تطرقنا إليو من قبل

كمن أجل ىذا كلو سرنا كفق منهج قائم على الوصف كالتحليل ٢تذا البحث ا١تتواضع فيما تعلق بالدرس الصويت 
 .كداللتو يف القرآف الكرصل

اإلعجاز الببلغي لقصة سيدنا يوسف : كمن الدراسات السابقة اليت اعتمدنا عليها يف إثراء ىذا البحث نذكر منها
كىي عبارة عن رسالة دكتوراه لعبد السبلـ طاىر، ككذلك أثر الصوت يف الداللة، دراسة صوتية أيضا تعترب رسالة 

 .دكتوراه

لساف "    اعتمدنا يف إ٧تاز ىذا البحث على بعض ا١تصادر كا١تراجع اليت أفادت ْتثنا بشكل كبَت ٘تثلت يف 
دراسة الصوت الٌلغوم ألٛتد ٥تتار عمر " ، كأيضا "علم األصوات لكماؿ بشر " ، ككذا كل "العرب البن منظور

 ".سر صناعة اإلعراب البن جٍت " ك" الداللة الصوتية يف اللغة العربية لصاحل عبد القادر الفاخرم" ، ك"

 .كمن التفاسَت نذكر منها ركح ا١تعاشل لؤلندلس، كتفسَت القرآف الكرصل إلبن كثَت

   ال ٮتلوا أم ْتث أكادٯتي من ٚتلة من الصعوبات كالعراقيل اليت لرٔتا ىي ما تكوف اٟتافز إل٧تاز ككشف 
مكوناتو، كقد كاجهتنا ٚتلة من العراقيل منها تشعب ا١تادة العلمية ا٠تاصة ٔتوضوع البحث، كلبيت تعدىا من أبرز 

 .العراقيل اليت تواجو الباحث كىو بصدد إ٧تاز ْتثو



 مقدمة
 

 ت
 

كيف األخَت أتوجو أنا كزميليت ٓتالص الشكر كالعرفاف لؤلستاذ الفاضل حنيفي بن ناصر، الذم قبل على اإلشراؼ 
 .   على ىذا العمل كرعاه بالعناية كالًتكيز كالتوجيو



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اإلعجاز القرآني

 .مظاىر اإلعجاز القرآني
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 :اإلعجاز القرآني -1

   يعد القرآف باإلٚتاع بأنو معجزة النيب صلى ا عليو كسلم الكربل، ىذا كإف كاف قد أيده ا ٔتعجزات أخرل، 
 أما القرآف الكرصل دل ينزلو ا سبحانو كتعاذل إال 1لكن تلك ا١تعجزات قامت يف أك قات خاصة كأحواؿ خاصة

 ما من األنبياء نيب إال »: قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم: للناس عامة يف كل كقت كحُت، فعن أيب ىريرة قاؿ
أعطى ما مثلو امن عليو البشر، كإ٪تا كاف الذم أك تيت كحيا أك حاه ا إرل فأرجوا أف أكوف أكثرىم تابعا يـو 

 .2«القيامة 

   ىذا كقد جاء القرآف الكرصل حامبل دعوة التحدم إذل كل من إدعى القوة على اإلتياف كلوْترؼ أك آية من 

لًَّئًن قيل ﴿: آيات ا ا١تباركات، أك بعشر سور مثلو مفًتيات كيقوؿ ريب عز كجل
اٱؿۡ تيوٍأتًثۡ أىنيىأ ًٓجنػ عىلىىٰى ۡ ًإنسيوىٱؿۡ ٘تىىعىًتٱؿۡ ٱج ءىاًف ۡ قيرۡ ٢ًتىٰىذى

انػىبىعۡ كىلىوۦلًوً ۡ تيونىًبًمثۡ الى يىأ ، كقد ٖتداىم 3﴾ ٖٖا ٗ ظىًهَتٖ ضۡ لًبىعۡ ضيهيمۡ كى

 يػىقيوليوفى ۡ أـى﴿: اإلتياف بعشر سور فقاؿ تعاذل متحديا ٢تم
 ۦلًوً ۡ  مٍّثٖ رًسيوىرۡ تيواًٍبعىشۡ فىأۡ قيل ۖ ٰىوي تػىرى ۡ ٱؼ
مٍّنديكنًٱللًَّهًإنكينتيمۡ تىطىعۡ عيوٍامىًنٱسۡ كىٱدٖ تػىرىيىٰىتۡ ميف ًدًقُتى ۡ ٘تي  .4﴾ ُّصىٰى

 ٦تٍَّّا ٖ بۡ ًفَتىمۡ كىًإف كينتيم﴿:    أما من جهة التحدم باإلتياف كلوبسورة كاحدة، قاؿ سبحانو كتعاذل
عىبۡ نػىزَّؿ عيوٍا ۡ كىٱدۦلًوً ۡ  مٍّن مٍّثٖ تيواًٍبسيورىةۡ ًدنىافىأۡ نىاعىلىىػٰى

                                                           
.  اإلعجاز البالغي، لقصة سيدنا يوسف، علي الطاىر عبد السالم1
 .رواه البخاري2
. 34، أاآليةالطور سورة 3
 .13سورة ىود، أاآلية 4
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ا ًدًقُتى ۡ ءىكيممٍّنديكنًٱللًَّهًإنكينتيم ٓشيهىدى كٍا كىلىن عىلي ۡ تىفۡ فىًإنلَّمِّصىٰى
اٱلنَّاسيوىٱؿۡ تىف ارىةي ۡ عىليواٍفىٱتػَّقيواٍٱلنَّارىٱلًَّتيوىقيوديىى ًفرًينى ۡ ًللۡ أيًعدَّت ًۖحجى  .1﴾ِْكىٰى

اإلنساف كاٞتن عامة،  )   ىذا كدل تفق دعوة التحدم عند العرب خاصة أك غَتىم، بل كصلت حىت إذل الثقلُت   
كقد نتج عن ىذا التحدم عجز العرب كغَتىم على اإلتياف ٔتثل ىذا القرآف كعلى الرغم من تسليم العرب بالعجز 

، دل يكن ٤تل إتفاؽ 2(يف حينو فإف الوقوؼ على اٞتهة اليت كاف فيها اإلعجاز القرآشل أمرا دل تلتق عنده اآلراء 
بُت الباحثُت كاَّتهدين كا١تنظرين كالناظرين يف كجوه اإلعجاز يف كل زماف كمكاف، فثمة آراء يف اٞتهة أك اٞتهات 

اليت كاف ُّا القرآف معجزا، كليس ذلك شأف معجزات سائر األنبياء، إذ كل معجزة كانت تنادم بوضوح معلنة 
صفتها اليت أعجزت ُّا كتشَت بصراحة إذل اٞتهة اليت جاء منها اإلعجاز، فيعلم بذلك الناس ما ا١توجود يف 

 .3ا١تعجزة تلك من دالئل كبراىُت اإلعجاز أيضا كما ٖتويو من قوة قاىرة ظاىرة اليت ال يتسن ٢تم القياـ ُّا

   كما يرل القارئ ا١تتدبر لقصة أك يف قصة موسى عليو السبلـ أف معجزة يده مثل أيدم سائر الناس أم أهنا 
تتكوف من ٟتم كدـ كعظم كعصب كأصابع يعٍت أهنا ال ٗتتلف عن خلق البشر لكن ا١تعجزة تتمثل يف القدرة اليت 

ال ترل، أال كىي قوة ا عز كجل اليت منحها إذل موسى عليو السبلـ كتلك القدرة ىي من ٘تد موسى عليو 
السبلـ بتلك ا١تعجزة أك قل ا١تعجزات كليست يده كاألمر نفسو ٘تاما يوحد يف عصاه إذ ىي يف حد ذاهتا ٣ترد 

 .عصا مثل سائر العصي لكنها يف قبضة موسى عليو السبلـ تفعل العجائب

   إف القرآف الكرصل ليس لو تلك ا١تخلوقات العجيبة كاَّسدة ليومهن كليست با١تعجزات اليت ٗترج يف كقتها 
فيكوف عمرىا عمر ذلك الوقت كمن مث ال يعرؼ ٢تا مكاف كال كجود، فأين كلمات عيسى عليو السبلـ اليت ٭تيًٍي 

ُّا ا١توتى كأين عصا موسى كأين يده، لقد أدت دكر٫تا يف اٟتياة مث دل يعد ٢تما كجود، فكلمات القرآف دل ٗتلق 
شيئا من تلك الصور ا١تعجزة، شأهنم شأف الكبلـ ا١تألوؼ الذم ٬ترم على ألسنة العرب، كلقد جعلهم ا عز 

كجل ٬ترين على األلسنة إذل يـو الدين، ال تتغَت صورىن كال تتبدؿ بل يظللن ىكذا إذل أف يرث ا األرض كمن 
عليها، كبلـ ٦تا يتواصل بو الناس يف ىذه القرية الدنيوية كبو يتعاملوف كبواسطتو ينظموف األشعار كا٠تطب كبو 

                                                           
. 24-23 سورة البقرة، اأاآليتان 1
 .اإلعجاز البالغي في قصة يوسف عليو السالم لـ علي الطاىر عبد السالم2
 .153م، ص1996، محمد الصادق عرجون، القاىرة، مكتبة الكليات األزىرية، وإعجازه القرآن الكريم ىدايتو 3
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يؤلفوف الكتب كا١توسوعات كما كاف شأف ىذا الكبلـ قبل أف ينزؿ القرآف على نبينا عليو أفضل الصبلة 
، غَت أف ىذا الكبلـ ا١تألوؼ ا١تعركؼ على ألسنة العرب حُت ضمو القرآف إليو كجاءت آيات منو، 1ا١تصلُت

كجاءت عليو أحكامو كقصصو كجداالتو كمواعظو كزكاجره قد أصبح منذ ذلك الوقت معجزة قاىرة، تتحدل 

انيواٍ ۦٓلًوً ۡ مٍّثٖ ًْتىًديثتيواٍ ۡ يىأۡ فىل﴿: الناس جيبل بعد جيل، كأمة بعد أمة قاؿ تعاذل  ًإنكى
ًدًقُتى  ، كمع أف اللغة لغتهم كاٟتديث كذلك ككذلك األلفاظ إال أنو عجز أكثرىم ببلغة كأفصحهم 2﴾ّْصىٰى

، كلكن أين ا١تعجزة يف ىذا الكبلـ؟ كما الذم بدل للناس منها؟ ككيف 3لسانا، فلم يستطيعوا اإلتياف بآية مثلو
يضع الناس أيديهم على ا١تعجزة، كيرفعوف أبصارىم إليها؟ ال ترل بالعُت كال تلمس باليد كدل ٮترج من ىذا الكبلـ 

ما يراه الناس بأعينهم كدل يلمسوه بأيديهم، بل على الناس أف يسمعوا ٢تذا الكبلـ كيتدبركا آياتو عندئذ يركف 
 .ببصائرىم ال أبصارىم كل آية معجزة قاىرة ٗتضع ٢تا الرقاب كتذىل ُّا العقوؿ

   كذلك عندما نتصفح يف القصص القرآشل كباألخص قصة عيسى عليو السبلـ، يهتف با١تيت فيحيا، كذلك 
اإلشارة إذل الكمو أك من فيو برص فيشفى، كليس يف صورة الذم يهتف بو شيء ٥تالفا لباقي األصوات ا١تعركفة 

للناس، بل ىي ٣ترد كلمات تنطق من فم عيسى عليو السبلـ، فإذا ىي اٟتياة، كإذا ىي ركح تسرم يف جسد 
ميت فتحييو، إذف ىناؾ قوة قادرة ال ترل قد جعلت ٢تذه الكلمة كتلك اإلشارة ىذا الشأف كاألمر العجيب 

 .ا١تعجز

فهو كلمات كألفاظ كتراكيب كعبارات، ال :    أما القرآف الكرصل فشأنو غَت ىذا الشأف كأمره خبلؼ ىذا األمر
ٗتتلف عما ألفو الناس ٦تا ٬ترم على ألسنتهم من كبلـ ىو نفسو ٦تا يدكر على ألسنة العرب، ك٦تا يصاغ منو 

نػىزىؿى ًبًو ٱلر كحي ﴿: نثرىم كنظمهم من أشعار أراجيز كأمثاؿ كحكم كخطب، فقد قاؿ ا تعاذل
انوعىرىيبٌ ُْٗمينًذرًينى ۡ لًتىكيوفى ًمنى ٱؿًبكى ۡ  قىلعىلىىٰى ُّٗأىًمُتي ۡ ٱؿ  ٖ م ًبُتٖ بًًلسى

: كقاؿ أيضا1﴾ًِقليوفى ۡ  تىعۡ ا لَّعىلَّكيمٗ ءىٰىنناعىرىيبٌ ۡ هنىٰىيقيرۡ أىنزىؿ ًٓإنَّا﴿: كقاؿ أيضا4﴾ُٓٗ

                                                           
. 146عبد الكريم الخطيب، ص:  اإلعجاز في دراسة السابقين1
 .34أاآلية : سورة الطور2
 .128 مناىل العرفان من علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، القاىرة، المطبعة الفنية، د ت، ص 3
. 195-193أاآلية :  سورة الشعراء4
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ًلكى أىنزىؿ﴿ يػىتػَّقيونىأك ۡ كىًعيًدلىعىلَّهيمۡ ا ًفيًو ًمنى ٱؿفى ۡ ا كىصىرَّؼٗ ءىاننا عىرىيبٌ ۡ نىٰىوي قيرۡ كىكىذىٰى
: ، كقاؿ2﴾ُُّا ٗ رۡ ًذؾۡ ًدثػيلىهيمۡ ييحۡ 

 مث إف ىذه الكلمات اليت عرفت بالقرآف 3﴾ِٖ يػىتػَّقيوفى ۡ لَّعىلَّهيمٖ رىًذيًعوىجۡ ءىانناعىرىبًيًّاغىيۡ قير﴿

أيضا ىي الكلمات كاأللفاظ اليت ٖتدل ُّا رسولنا الكرصل العرب أٚتعُت كجعلهم يف موقف ال حوؿ ٢تم كال قوة، 
أيضا كصل ىذا التحدم حىت إذل اٞتن كاإلنس قاطبة، ىذه الكلمات ٢تا ما لعىصىا موسى عليو السبلـ من تغَت 

 .4كٖتوؿ

   إهنا آيات كمعجزات كما يعرفها كيتعرؼ عليها كال يعرؼ موطنها إال ذكعلم عليهم، الذم يلقوف السمع إليها 
 . 5كيفتحوف قلوُّم كعقو٢تم للحق الذم فيها كالنور الذم معها

   إف القرآف الكرصل ال يتفاكت ت كال يتباين، نظمو عجيب كتأليفو بديع، من ذكر قصص كحكم كأحكاـ 
كأخبلؽ كرٯتة كًعيدو كغَت ذلك خبلفا ٢تذا ٧تد كبلـ البليغ كالشاعر كالكاتب ٮتتلف على حسب ىذه األمور، 

فهناؾ شعراء ٬تيدكف ا١تدح دكف ا٢تجاء كمنهم من ٬تيد الغزؿ كال ٬تيد الفخر كاٟتماسة كزىَت إذا رغب كاألعشى 
كينطبق ىذا الكبلـ على ا٠تطب كاٟتكمة كلذلك يضرب ا١تثل ألمرئ القيس إذا ركب كالنابغة إذا رىب 6إذا ضرب

كالرسائل ك٦تا إذل ذلك من أنواع كألواف األدب كاإلبداع اللغوم، كنبلحظ من ىذا الفرؽ كالتفأك ت يف شخصية 
ما على حسب النوع أك االٕتاىأك ا١توضوع الذم يتحدث فيو كمىت نظرنا إذل القرآف أمعنا يف درره كتأملنا يف نظمو 

كجدت أف ٚتيع ما تنأك لو القرآف الكرصل ال تفأك ت فيو، مع كونو عارل القيمة كالببلغة كالفصاحة، كاستخدامو 
لضركب التأكيد، كأنواع التشبيو، كالتمثيل كأصناؼ االستعارة، كغَت ذلك من فنوف الببلغة اليت ُّرت متحدثي 

 فالقرآف معجز كلو من ناحيتو ا١تبٌت كا١تعٌت،  كمن دقيق األسرار فيو تأثَته يف القلوب 7العربية على مر العصور

                                                                                                                                                                                     
. 2أاآلية :  سورة يوسف1
. 113أاآلية :  سورة طو2
 .28أاآلية :  سورة الزمر3
. 146، ص 1975عبد الكريم الخطيب، بيروت، دار المعرفة، الطبعة الثانية، : اإلعجاز في دراسات السابقين4
 .147لمرجع نفسو، ص ا5
. ، الجزء التاسع، أخبار األعشى     و نسبو1963أبو فرج األصفهاني، القاىرة، دار الكتب، المؤسسة المعربة العامة، :  األغاني6
 .84م، ص1984عيفي عبد الفتاح طيارة، دار العم العمل للماليين، :  روح الدين اإلسالمي7
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ٱللَّوي نػىزَّؿى ﴿: كسلطانو يف النفوس كسحره للعقوؿ لو حؤلك ة تقع يف األلباب يف ركعة كمهابة قاؿ تعاذل
ًديًثًكتىٰىبۡ سىنىٱؿۡ أىح ًبوٗ حى نػىرىبَّوي ۡ شىوۡ ىيجيليوديٱلًَّذينػىيىخۡ شىًعر ًمنۡ امَّثىانًيىتىقٗ ام تىشىٰى

ٰى ۡ كىقػيليوبػيهيمۡ ٙتيَّتىًلينيجيليوديىيمۡ ـ كمن حيث نظرت إذل القرآف ٕتد بو 1﴾ِّۚ رًٱللَّوً ۡ  ًذؾًإذلى

اإلعجاز كىذا ْتد ذاتو اإلعجاز، إذ ال يقتصر اإلعجاز على من يتكلم بالعربية كيعرؼ مكامن الببلغة من 
إستعارة، تشبيو ك٣تاز كغَت ذلك بل أعجز القرآف الطب كالتاريخ كالفلك، كما إذل ذلك من علـو كفنوف غَت أف 

 .ىذا التباين دل يًتؾ للعلماء فسحة لئلٚتاع على ا١تعجز يف القرآف كالوقوؼ ٣تتمعُت على دالئل اإلعجاز فيو

 :وجوه اإلعجاز القرآني

احتدمت شدة الصراع كالنزاع على أك جو اإلعجاز القرآشل بُت علماء ا١تسلمُت كأيا ما قالوا فيها فالذم ال شك 
فيو ىو أف اإلعجاز الببلغي دل يكن قط موضع جدؿ أك خبلؼ،   كإ٪تا االختبلؼ بُت ا١تسلمُت يف عٌده كجو 

كعلى الرغم من ىذا االختبلؼ بُت العلماء إال اهنم مقركف بأف 2اإلعجاز الوحيد، أك القوؿ معو بوجوه أخرل
القرآف الكرصل لو ببلغة     كفصاحة عربية كمعجزة، فما انفرد بو القرآف كباين بو سائر الكبلـ أنو ال ٮتلق على كثرة 

الرد، كطوؿ التكرار كال ٘تل منو اإلعادة، ككلما نظرت كجدتو غصا طريا، كجديدا منمقا، ككجدت يف نفسك لو 
كحسا موفورا، ىذا أمر يذىل فكر العاقل،   كٯتؤل صدر ا١تفكر، ٔتا يرل إعجاز النظم كببلغتو، 3نشاطا مستأنفا

كبا٢تمس كاٞتهر كالقلقة الصفَت كا١تد ك٨توىا، على اختبلؼ ذلك يف اآليات، بسطا كإ٬تازا كابتداءكردا كإفرادا  
ك٦تا بو أيضا اٞتمع بُت صفيت اٞتزالة كالعذكبة، ك٫تا كا١تتضادين، ال ٬تتمعاف غالبا يف كبلـ البشر، كمع 4كتكرارا

فتنوعت آراؤىم حوؿ اإلعجاز كأرجعوا إعجازه إذل نواح ىذا ٧تد تباينا فرعيا كليس أصليا، أم ليس يف اٞتوىر، 
كشاعت نسبة . كعنوا ُّا ا تعاذل صرؼ إليهم عن معارضهم" بالصرفة"فقاؿ بعضهم ، متعددة يف معناىا  كمبناه

ىذا القوؿ إذل ا١تعتزلة كتقل فيو كبلـ معدد من متقدمي شيوخهم منهم أبو إسحاؽ النظاـ كعباد بن سليماف 
ككجوه اٞتوىر، فتنوعت آراؤىم حوؿ اإلعجاز كأرجعوا إعجازه إذل نواح عديدة يف معناه كمبناه، فقاؿ بعضهم 

                                                           
. 23أاآلية :  سورة الزمر1
. 142م، ص 1984عبد الحليم محمود، دار الشعب، :  دالئل النبوة و معجزات الرسول2
. اإلعجاز البالغي لقصة سيدنا يوسف لـ علي عبد السالم:  المرجع السابق3
 .107، ص 1981عدنان زرزور، بيروت، المكتب اإلسالمي، : علوم القرآن4
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كعنوا ُّا ا تعاذل صرؼ ا٢تمم عن معارضتهم، كشاعت نسبة ىذا القوؿ إذل ا١تعتزلة كنق فيو كبلـ " بالصرفة"
ككجوه حجمهم بالصرفة أنو إذا جاز عقبل 1منهم أبوإسحاؽ النظاـ كعباد بن سليماف، عدد من متقدمي شيوخهم

عدـ تعذر ا١تعارضة مث عجز بلغاء العرب عن معارضتو كانقطعوا دكنو فذلك برىاف على ا١تعجزة ألف العائق من 
 .حيث كاف أمرا خارجا عن ٣تارم العادات صار كسائر ا١تعجزات

كيبدكا ٦تا سبق أف االحتجاج للنبوة لصرفة عن معارضة القرآف قد أك قع يف شبهة كىي أف اإلعجاز الببلغي غَت 
معترب عند ذلك ينظر إليو كذلك ما التفت إليو أعبلـ ا١تعتزلة نفسهم فساركا إذل كجو اإلعجاز الببلغي، أم 

احتجاجا باإلعجاز " نظم القرآف"كمنهم اٞتاحظ الذم أؼ كتاب 2إعجاز نظمو كفصاحتو، كٕتردكا لبلحتجاج بو
غَت أف ا١تسألة قد عوٞتت يف ٣تاؿ اٞتدؿ النظرم، كأف . ك٥تالفا فيو من اكتفوا فيو بالقوؿ بالصرفة. ىذا النظم

آلت با١تعتزلة بعد اٞتيل األك ؿ من شيوخهم إذل اعتبار الصرفة كجها من كجود اإلعجاز ال عطل النظر يف كجهة 
إعجازه الببلغي كالذين ذكركا اإلعجاز بالصرفة من غَت ا١تعتزلة استيعابا ١تذىب ا١تتكلمُت يف اإلعجاز دل يلبثوا أف 

 .3خصوا إعجازه الببلغي بالعناية كاالىتماـ كالدرس

كٙتة ٚتاعة من العلماء جعلوا إعجازه منصبا يف أف معانيو ٕترم يف مناسبة أك ضع كأحكاـ النظم كال بعدـ ا١تفكر 
كجها صحيحا من القوؿ يف ربط كل كلمة بأختها ككل آية بضريبتها، ككل سورة ٔتا يليها كىذا ضرب من العلـو 

، كقاؿ 4كقد قاؿ إف لطائف القرآف مودعة يف الًتتيبات كالركابط. أكثر منو اإلماـ فخر الدين الرازم يف تفسَته
 .آخركف إف إعجازه يكمن يف معانيو كقيمو كمثلو كأحكامو

ىناؾ كجو آخر من كجود اإلعجاز قيل إنو يكمن يف ذكر األحداث قبل أف تقع كإخباره عن أمور مطوية يف 
كدل ٮتتلف معهم أحد يف صدؽ ما أخرب .  مضمر الغيب، مث حدثت ٘تاما كما أنبأ عنها،كىذا أحد كجوه األشاعرة

عن القرآف الكرصل قبل أف ٭تدث حىت أصحاب الصرفة من ا١تعتزلة قالوا بو، فقد قاؿ شيخهم النظاـ مقررا أف اآلية 

                                                           

.72ص: المرجع السابق 1 
.110 ص، عدنان زرزور،م القرآنل ع 2 

.43 ص، دت، د ط، دار الكتاب اللبناني، بيروت،الخطيب القزويني: اليضاح في علوم البالغة ا 3 
.145ص :  المصدر السابق 4 
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أقركا ذلك لكنهم عندىم ليس الوجو الذم . كاألعجوبة يف القرآف ما فيو من أخبار عن العيوب ككذلك أىل السنة
 .1يتحقق يف سورة فتقع ا١تعجزة

فقد اشتمل القرآف على ما . كذىب غَت ىؤالء إذل أف إعجازه يف ذكر األمم السابقة كأخبار ا١تاضي السالف
حدث من كقائع عظيمات األمور، كمهمات السَت، من حُت خلق ا أدـ عليو السبلـ إذل  حُت مبعثو عليو 

الصبلة كالسبلـ كدل يستطع من ذكر ىذا اإلعجاز أف يفصلو عن البياف القرآشل كقد علموا أف التوراة كاإل٧تيل فيها 
كثَت من أخبار األمم السالفة كلعلهما أكثر تفصيبل، كدل يقل أحد  أف الكتب السمأك ية كانت معجزات رسلها 

كآيات نبوهتم كدل يرد أف موسى كعيسى عليهما السبلـ ٖتدل كل منهما قومو بأف يأتوا بسفر، أك إصحاح مثل 
 . 2التوراة كاإل٧تيل

كقبل أف اإلعجاز الببلغي كىو أكثر ما ذىب إليو علماء أىل النظر، فقد سيطر على مباحث ا١تتكلمُت يف 
كقد ألف يف ىذا ا١تنهج جل . اإلعجاز ك٧تد أف ا١تتكلمُت ُّذا اإلعجاز دل يغفلوا أف للقرآف كجود إعجاز أخرل

 .علماء اللغة كالببلغة ا١تتقدمُت كجرل ا١تتأخرين على أف ٬تمعوا ما قاؿ السلف من كجوه اإلعجاز

كلعل جل العلماء قد أيقنوا أف أك جو اإلعجاز تتجسد يف كحدة النظم كيف اتساؽ عباراتو كأحكاـ نظمو كاٖتاد 
طريقتو يف اإلبداع كالقوة ككأ٪تا كضعت ٚتلة كاحدة ليس بُت أجزائها تفأك ت أك تباين، كمرد ذلك إذل ركح 

 .3الًتكيب كجوانب الكبلـ اإل٢تي

 :مظاىر اإلعجاز القرآني -2

   بعد أف قمنا بدراسة مسَتة حوؿ اإلعجاز كنظرنا لو من اٞتانب اللغوم ككذلك عرجنا إذل حقيقة اإلعجاز 
 .القرآشل مركرا بوجوه اإلعجاز كصوال إذل ما نود أف نعرضو عليكم كىي بعض مظاىر اٞتمالية يف القرآف الكرصل

 :بالغة القرآن النادرة-1

                                                           

.االعجاز البالغي في قصة يوسف عليو السالم لـ علي الطاىر عبد السالم:  المصدر السابق 1 
.130متأىل العرفان من علوم القرآن، محمد العظيم الزرقاني، ص :  المرجع السابق 2 
.اإلعجاز البالغي في قصة سيدنا يوسف لـ علي الطاىر عيد السالم:  المرجع السابق 3 
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كىي اليت ال ٖتيط ُّا كصف ال يستطيع أف يكشف خصائصها كاشف أك مكتشفأك باحث كيكفي علـو الببلغة 
ىذه اٞتواىر اإلعجازية كأسرارىا، مث إذل اآلف كبعد . فخرا كاعتزاز أهنا قد كضعت للتنقيب عن مظاىر ىذه الببلغة

مركر قركف من الزماف ال تزاؿ يف أك ؿ الغابة، على أف ببلغة القرآف على مدل من البحث من استعارتو كأمثالو 
كحكمو كإ٬تازه ك٣تازه، عليو فإف القرآف الكرصل يشتمل على كل خصائص الفن األديب كعلومو عامة كما ٭تملو من 

أم أف القرآف الكرصل يعد ارؾ األساسي للبحث . بياف كيف ال كىو السبب يف كل الدراسات ٔتختلف صنوفها
 .1كبو انتشرت جل العلـو كالنظرياتوالتصورات كاإلرىاصات كالفنوف

 :عظمة تصويره للحياة اإلنسانية-2

كذلك ماضيها كحاضرىا كمستقبلها، يف سلمها كحرُّا ك٢توىا كجدىا كأ١تها كأملها، كيعٍت أف القرآف الكرصل دل يًتؾ 
جانبا إال كأبدع يف نقلو لنا، كذلك صور لنا صور كفرىا كإٯتاهنا كللمثل العليا يف اٟتياة ا١تهذبة الكرٯتة، كاليت يعمل 

 .2من أجلها اإلنساف كتسعى ٢تا القافلة اإلنسانية

 :سمو الروح في القرآن- 3

فهوال يعترب قصصا كال أقصوصة، كال مسليا كال تسلية أك كبلـ .    إف القرآف الكرصل كبلـ ا ليس سائر الكبلـ
أديب أك نبضات قم أك حكمة عادل أك فلسفة متفلسف أك تاريخ مؤرخ بل ىوخبلصة لكل موجود يف ىاتو اٟتياة 

من حقائق كثقافة،كيزيد على ذلك فكبلـ ريب ىو منهج حياة سواء حياة ركحية اجتماعية كبشرية سليمة تسَت 

فهو جدير بأف يقاؿ إذف﴾ْٖٗ هنىٰىيًبقىدىرۡ ءوخىلىقۡ  ًإنَّا كيلَّ شىي﴿:كفق إطار منظمة مصداقا لقولو تعاذل

 .3عليو أنو كتاب اإلنسانية كافة

 

 

                                                           
. 42، ص 2005 اإلعجاز البالغي لقصة سيدنا يوسف عليو السالم، عبد السالم طاىر، رسالة دكتوراه، جامعة سيها، كلية األداب، تركيا، 1

.47، ص1984 علوم القرآن، عدنان زروزور، بيروت، دار العلم للماليين،  2 
.95 م، ص1984، عفيف عبد الفتاح طيارة، بيروت، دار العمل للماليين،  روح الدين االسالمي 3 



 الفصل التمهيدي                                                     إعجاز القرآن الكريم
 

18 
 

ّدتِجوِج -4  :روعة القرآن وجِج

كاٟتامل لو يؤخذ بفؤاده كٝتعو ،   القارئ كالتارل لكتاب ا عٌز كجل كا١تتمعن لو كاٟتامل لو ليس كاٟتافظ
 فإف األعناؽ ٗتضع كالنفوس تنكسر كاألصوات ٗتشع كالكرب يذكب كذكباف ا١تلح ،كمشاعره كعواطفو ككذا نفسو

 .1يف ا١تاء

 :عرضة للصورة البارعة-5

كىي اليت تأخذ باأللباب كتستهوم األفئدة فتتحوؿ اذل مشهد رائع عجز عنو كل األدباء كالعلماء كلوكاف بعضهم 
 .2لبعض ظهَتنا

 :جودة سبك القرآن وإحكام سردة-6

 مع ،   إف القرآف الكرصل كترابط أجزائو كتراكبية ك٘تاسك ٚتلو كآياتو كسوره بلغ مبلغا ليس كمثلو يف كبلـ آخر
طوؿ نفسو كتنوع مقاصده كافتنانو كتلوينو يف ا١توضوع الواحد سبحاف ا كدليل ذلك أنك إذا ما تأملت يف القرآف 

 تربط األعشاب كاٞتلود كاألغشية بُت ،العظيم أبصرت فيو كتلة جسمية متكاملة متجانسة من غَت خلل كال عوج
يف حُت أف كلماتو .  إذف فهوكل متماسك متألف،أجزائو كت فيو معٌت عاـ يبعث اٟتس يف تشابك بُت أعضائو

كثَتة متخالفة متنوعة يا متأمل أنظر فبُت كلمات ٚتلة السورة الواحدة من التناسق ما جعلها رائعة التجانس 
كبُت ٚتل السورة الواحدة من التشابك كالًتابط ما جعلها كحدة صغَتة مًتابطة األجزاء متعانقة . كالتجاذب

عىرىبًيًّا ءىاننا ۡ  قير﴿: قاؿ تعاذل. 3اآليات كبُت سور القرآف من التناسب ما جعلو سويا حسن الصمت
القرآف الكرصل فكأ٪تا ىوسبيكة كاحدة تأخذ لعقوؿ كاألبصار 4﴾ِٖ يػىتػَّقيوفى ۡ لَّعىلَّهيمٖ رىًذيًعوىجۡ غىي

كلكل حلقة كحدة مستقلة يف ،كتذىل األفكار كحده ٖتدم الكفار يف حُت أف ىذه السبيكة مؤلفة من حلقات
كلكل حلقة كضع خاص من السبيكة ،نفسها ٖتمل يف طياهتا الغث كالسمُت ذات أجزاء كلكل جزء موضع خاص

                                                           

.43 البالغي في قصة سيدنا يوسف، عبد السالم الطاىر، صاإلعجاز: نظر المرجع السابق ب 1 
. 43المرجع نفسو، ص  2 

.43، صلمرجع نفسو ا 3 
 .28سورة الزمر، أاآلية 4
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 ،لكن على كجو من جودة السبك كإحكاـ السرد جعل من ىذه األجزاء ا١تنتشرة ا١تتفرقة كحدة بديعة جوىر متآلفة
 .تريك الكماؿ كاالنسجاـ من الذم أنزلو على خرب األناـ

 :جاللة أثره األدبي-7

 حىت أهنا ال تزاؿ تستقي منو كتنهل ،كيظهر ىذا جلبا يف لساف العرب كأدُّم كمنطق أفواىهم العرب يف حياهتم
 .1 مستفيدة من ببلغتو كركعة سبكو اليت ال تضاىى،من قصصو

 :خلودىوبقائو على مّر الزمان واأليام-8

 ىذا ،كليس على مر األزماف كاألياـ فقط بل حىت العصور كالقركف كالسنُت كالساعات كالشهور كالثواشل كاألمكنة
 ،ما سبب عجزا للناس عن معارضتو مع أنو ٖتدم كال يزاؿ التحدم قائما مهما ظهر من شجعاف كنبع من بليغ

 .2إنو كتاب باؽ ك٤تفوظ من عند رب عظيم

 :وضوح أسلوبو وجمالو وجزالتو وعذوبتو-9

كأٌم جزالة كأم ،كأٌم عذكبة، أٌم ٚتاؿ الذم ٭تملو بُت آية،كأٌم أسلوب،كا ال يسعنا أف تتكلم عن أسلوبو
 يكفينا فخرا أننا من قراء ىذا النبع ا١تبهر 3أباب أمراء البياف. سبك إهٌنا عذكبة ألفاظو تك اليت أٌسرب األلباب

 .كيكفينا شرفا أننا من أىل القرآف كخاصة

 :شرف معانيو-10

كأم شرؼ، إف معانيو أرفع كأغلى قيمة ٦تا تعرفو اإلنسانية من معاشل اليت من شأهنا أف ٖتفظ لئلنساف 
كأم دعوة ،كجبلؿ دعوتو،كٝتو حكمة اليت ما إف ٘تسك ُّا إنساف صار أعقل    كأبلغ كأحكم الناس،إنسانيتو

                                                           

.226، د ت، ص2، محمد عبد العظيم الزرقاني، القاىرة، المطبعة الفنية، مج  متأىل العرفان من علوم القرآن 1 
 .44، عبد السالم الطاىر، صاإلعجاز البالغي في قصة سيدنا يوسف:  بنظر المرجع السابق2

.156، ص1988، محمد عبد المنعم خفاجي، القاىرة المصرية العامة للكتاب، ر القرآن معجزة العصو 3 
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كرفعة ،كصدؽ حجتو     كمعلـو أف ىذه اٟتجة مرتكزة على اٟتق كمبنية على اٟتقيقة اإل٢تية،أجل من دعوة ا
 .1كركعة تصويره الذم ـ يبلغو بليغ كال فصيح

 :عظم أغراضو ومقاصده ومناحيو-11

كيف ال كىو ا١توجو الوحيد كالسليم للبشرية ٚتعاء .    ضف إذل ذلك عبقريتو كغاياتو كمقاصده الشريفة كرساالتو
إذل كافة مناحي اٟتياة فيها األمل كفيها السعادة كزينت بالسبلـ كخفت با٠تَت ا١تطلق كاٌتصفت باٟتٌق كالعدؿ 

 .2ككٌللت باٟترية كا١تسأك اة بُت الٌناس

 :مواقفو لالكتشافات العلمية-12

كىي صبلحيتو لكل األزمات كالعصور ،ككذا تصديقو ٢تما ٦تا يدؿ على عظمة منزلو كإعجازه كمعجزتو الغربية
 .3كاألمكنة كاألك اف

                                                           

.43، عبد السالم الطاىر، ص البالغي في قصة سيدنا يوسفاإلعجاز: نظرالمرجع السابق ي 1 
. 43المرجع نفسو، ص 2 

.55، عدنان زرزور، صعلوم القرآن:  المرجع السابق 3 
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 في الصوت اللغوي: المبحث األو ل

 :مفهوم الصوت -1

 :لغة-أ

كىوجنس لكل ما كقر يف ،الصاد كالوأك كالتاء أصل صحيح كىوالصوت: (ص كت)   يقوؿ ابن فارس يف مادة 
 .1كرجل صيت إذا كاف شديد الصوت كصائت إذا صاح،أذف السامع يقاؿ ىذا صوت زيد

كالصوت مذكر ألنو مصدر ،كصت تصويتا فهومصوت،كالصوت مصدر صات الشيء يصوت صوتا فهوصائت
كالصوت معقوؿ ألنو يدرؾ كال خبلؼ بُت العقبلء يف كجود ما ال يدرؾ كىوعوض ليس ّتسم ،كالضرب كالقتل

كاألجساـ متماثلة اإلدراؾ إ٪تا يتعلق بأخص 2كال صفة ٞتسم كالدليل على أنو ليس ّتسم أنو مدرؾ ْتاسة السمع
إف النظاـ ا١تتكلم :"  فلوكاف جسما لكانت األجساـ ٚتيعها مدركة جاء يف التفسَت الرازم يقاؿ،صفات الذكات

منها أف األجساـ مشًتكة يف اٞتسمية كغَت مشًتكة يف الصوت كمنها : كاف يزعم الصوت جسم كاطلبوه بوجود
كصوت أيضا تصويتا ، فالصوت معركؼ كصات الشيء من باب قاؿ3أف اٟتسم باؽ الصوت ليس كذلك

 .4كالصائت كرجل صيت كصات أيضا شديد الصوت

صوت فبلف بفبلف تصوريا أم دعاه كصات يٌصوت صوتا فهو صائت :" (ص كت)أما ا٠تليل فيورده يف مادة 
كرجل أحسن الصوت كفبلف حسن الصيت لو صيت ،ٔتعٌت صائح ككل ضرب من األغنيات صوت من األصوات

 .5كذكر يف الناس حسن

 :اصطالحا - ب

                                                           

.368ص، م1979، دار الفكر، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، عجم مقاييس اللغة م 1 
.242ص، م1990، طو، دار الهدى، يلةلعين الم، الجزائر،  محمد بن أبي بكر الرازي،ختار الصحاح م 2 

.29ص، 3ط، عربيلدار إحياء التراث ا، لبنان، اإلمام الفخر، الرازي، التفسير الكبير 3 
 .05ص،م 1969 ،مطبعة محمد علي و أو الده، عبد اهلل بن محمد بن سعيد بن سنان الحفاجي،  سر الفصاحة4

.(ص و ت )مادة، م1988، 1ط، لبنان، تحقيق إبراىيم السمراني، الخليل بن أحمد الفراىيدي،   كتاب العين 5 
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الصوت عرض ٮترج من النفس مستطيبل أملسا حىت يعرض يف اٟتلق كالفم كالشفتُت :"    يعرؼ ابن جٍت الصوت
كٗتتلف أجراس اٟتركؼ ْتسب اختبلؼ ،مقاطع تثنيو عن امتداده كاستطالتو كٝتى ا١تقطع أينما لو حرفا

 .1مقاطعها

كالعرض ىوما ال يكوف لو ثبات كمنو استعار ا١تتكلموف العرض ال ثبات لو إال ،إف الصوت عند ابن جٍت عرض
تريدكف عرض الدنيا كا يريد ): كقيل الدنيا عرض حاضر نسبة أف إلثبات ٢تا قاؿ تعاذل،باٞتوىر كاللوف كالطعم

 (.يأخذكف عرض ىذا األدسل: )كقاؿ (اآلخرة

أما الثابت كاٞتوىر كاألصل فهوالنفس اٟتامل للصوت كىوأساس تكوينو كالنفس ىوا٢تواء ا١تخزكف يف الرئتُت كالذم 
 لكن عميلة إلنتاج األصوات تتطلب حجما ،ٮترج بعد ضغط اٟتجاب اٟتاجز عليهما أثناء عملية التنفس اٟتيوية

 .2أكرب من ا٢تواء ا١تضغوط أثناء عملية الزفَت

ال شك أف ىذه الكلمات إ٪تا ٖتصل من األصوات كاٟتركؼ فعند ذلك ٬تب البحث عن حقيقة :" يقوؿ الرازم
 ،كعن أسباب كجوده كال شك أف حدكث الصوت يف اٟتيواف إ٪تا كاف بسبب خركج النفس من الصدر،الصوت

فعندىا ٬تب البحث عن حقيقة النفس كأنو من اٟتكمة يف كوف اإلنساف متنفسا على سبيل الضركرة كأف ىذا 
 .3"الصوت ٭تصل بسبب استدخاؿ النفس أك بسبب إخراجو

كعند ىذا ٖتتاج ىذه ا١تباحث إذل معرفة أحواؿ القلب كالرئة كمعرفة اٟتجاب الذم ىو ا١تبدأ األك ؿ ٟتركة 
 .4كمعرفة سائر العضبلت اركة للبطن كاٟتنجرة كاللساف كالشفتُت،الصوت

فا١تتفق عليو حىت اآلف أف النفس أصل كالصوت عرض كتتبع ٢تا إف النفس تنطلق من الرئتُت إذل خارج الفم عن 
طريق الشفتُت أك ا٠تيشوموقد يقطع طريقو مرة أك مرات ٦تا يؤدم إذل إنتاج األصوات اللغوية حسب 

اٟتلق نتجت  (مساحة)كحيث يتم القطع يتم إنتاج صوت معُت ك٥تصوص فإذا مت القطع يف منطقة ،اٟتاجة
أصوات خاصة بكل من ىذه األعضاء فيتم بذلك تصنيف األصوات اللغوية على أساس النطق أك ما يعرب عنو 

                                                           

 1 (ص و ت)مادة ، ابن منظور، لسان العرب
.331ص، دار الكتاب العربي، الراغب األصفهاني،  المفردات في غربي القرآن 2 

.11ص، اإلمام الفخر الرازي،  التفسير الكبير 3 
.11 ص،المصدر نفسو 4 
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 فقد تتخذ من األك ضاع ا١تختلفة ألعضاء النطق نقطة البداية لنشأة ٥تتلف ،باألساس الفيزيولوجي
 .1ككذلك ا١تصطلحات ا١تتعلقة ُّا،األصوات

غَت أف الوسائل اٟتديثة للصوتيات الفيزيولوجية قد أعادت تشكيل جزء كبَت من النظاـ الذم أرستو الصوتيات 
الكبلسيكية كقد أك ضحت الوسائل اٟتديثة أف اٟتركات النطقية أقل ثبات ٦تا اعتقد يف ا١تاضي كثبت أيضا أف 

 فاألعضاء ،الفكر القدصل القائل بأف كل صوت من األصوات يتميز بوضع معُت ألعضاء النطق فكرة خاطئة تقريبا
من  (كشع اللساف مثبل)يف حركة دائمة من نقطة إذل أخرل يف جهاز الكبلـ كإذا كصفنا كضعا معينا لؤلعضاء 

 .2"دعت إليو أسباب تعليمية"حيث كونو العنصر ا١تميز دائما كأبدا فهذا يف حقيقة األمر ٥تل 

كرغم خطورة ىذا الكبلـ على الدراسات الكبلسيكية إال أنو ليس با١تدل الذم يبدكألنو ٯتثل ا١ترحة االنتقالية بُت 
الدراسة الفيزيولوجية كاألكوستكية اليت أعطى بعدىا اىتماـ األكرب للتنصيف األكوستيكي نظرا ١تا يتميز بو عن 
التصنيف الفيزيولوجي من الوضوح كالدقة الكبَتين كذلك بعد رصد ا١تظاىر األكوستيكية التميزية ا١تستعملة يف 

 .3يف مؤلفهم دراسات ٘تهيدية يف ٖتليل الكبلـ" فانت"ك" ىاؿ"ك" جاكبسوف"لغات البشر على غرار ما فعل 

 4:كعلى ىنا نص إذل أف الصوت يشًتط ثبلثة عناصر مهمة ىي

 . كجود ا٢تواء أك النفس الذم يعد األصل كٯتثل اٟتدث كالصوت تبع لو -1

" اَّرل" ىذا الطريق الذم اصطلح عليو ، كجود الطريق الذم يسلكو ىذا الصوت ذكاالمتداد كاالستطالة -2
 .كٚتعو ٣تار كىو٤تل جرم ا١تاء كىوا١تمر عموما

 . كجود مقاطع أك نقاط قطع على مستول االمتداد كاالستطالة -3

كظاىر أف تلك الصوتيات ألهنا تكوف من القرع ُّواء نفس : "عن األصوات فيقوؿ" أبونصر الفرايب"كيتحدث 
 فإف ىذه األعضاء ا١تقركعة ُّواء النفس ،جزء أك أجزاء من حلقة أك جزء من أجزاء ما فيو كباطٍت أنفو أك شفتيو

كالقارع أك ال ىي القوة اليت تسرب ىواء النفس من الرئة كٕتويف اٟتلق أك ال فأك ال إذل طرؽ اٟتلق الذم يلي 

                                                           

.12ص، لمصدر نفسو ا 1 
.106ص، م1994والبحوث، عين الدراسات ، محمد حلمي ىليل:ترجمة، مابرجبرتيل،  الصوتيات 2 

.107ص، المصدر نفسو 3 
.88ص، 17، لبنان، طلويس معلوفواألدب والعلوم،  المنجد في اللغة  4 
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 مث اللساف يتلقى ذلك ا٢تواء فيضغطو إذل جزء من أجزاء باطن الفم إذل جزء من أجزاء ،الفم كإذل ما يلي الشفتُت
 . باطن اللساف فيقرع بو

ذلك اٞتزء فيحدث عن كل جزء يضغط اللساف عليو كيقرع بو تصويت ٤تدكد كينقلو اللساف با٢تواء من جزء من 
 .1أجزاء أصل الفم فتحدث تصويتات متوالية كثَتة ٤تدكدة

إف الصوت قد ٭تدث :" بقولو (القرع ا١تتوارل)ىذه العمليات " ابن سينا"عن القطع بالقرع كٮتتص " الفرايب"كيعرب 
تقريب اٞتـر إذل جـر مقأك ـ ١تزاٛتتو تقريبا تتبعو ٦تارسة عنيفة : كذلك أف القرع،أيضا عن مقابل القرع كىوالقلع

كمقابل ىذا تبعيد جـر ما عن جـر آخر ٦تارس لو منطبق أحد٫تا على اآلخر تبعيدا ،لسرعة حركة التقريب كقوهتا
 .2ينقلع عن ٦تارستو انقبلعا عنيفا لسرعة حركة التبعيد

كىوأيضا شرط ٟتدكث الصوت حيث يشًتط فيو السرعة كالقوة كلعلو السبب الرئيسي للصوت كينتج عنو التموج 
 أما يف القرع فاالضطراب القارع ،لكن يلـز يف األمرين القرع كالقلع كىو٘توج سريع عنيف يف ا٢تواء:" يقوؿ ابن سينا

كأما يف القلع ،ا٢تواء إذل أف ينضغط كينقلب من ا١تسافة اليت يسلكها القارع إذل جلبتها بعنف كشدة كسرعة
 .3االضطراب القلع ا٢توائي اذل أف يندفع اذل ا١تكاف الذم أخبله ا١تقلوع دفعة بعنف كشدة

 فاألصل إذف يف الصوت ىو٘توج ىواء 4"الصوت كيفية قائمة با٢تواء ٭تملها اؿ الصماخ: " كجاء يف التعريفات
 . النفس الناتج عن قلع أك قرع

 :   فقد أثبت العلماء ادثوف بتجارب ال يتطرؽ إليها الشك أف كل صوت مسموع يتطلب ما يلي

 . جسم يهتز لينتج الذبذبات -1

 . كسط ناقل ٢تذه الذبذبات -2
 . جسم يتلقى ىذه الذبذبات -3

                                                           

.135ص، م1970، دار المشرق، لبنان، محسن مهدي: وتقديم وتعليقتحقيق ،  الفرابي، أبو نصر كتاب الحروف 1 
.135 ص،  المصدر نفسو 2 

.08م ص1778، القاىرة، مصر، طو عبد الرؤوف سعد: وقدم لوراجعو ، ابن سينا،  أسباب حدوث الحروف 3 
.177ص، م1996، 1ط، لبنان، الجرجاني،  التعريفات 4 
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 .اخل... حيواف ٚتاد ،إنساف: فالصوت إذف مفهـو عاـ يرتبط بكل أثر ٝتعي مهما كاف مصدره

 :ماىية المصطلح الصوتي

بالتحديد كالتعيُت إما ١توضع من مواضع حدكث الٌصوت كالٌنطع أك صفة من : "... ٮتتص ا١تصطلح الصويت
كيعود ا١تصطلح 1"صفاتو كاٞتهر أك كٌمية صوتية من كٌمياتو كالتفخيم كالًتقيق أك ظاىرة صوتية كا١تد كاإلدغاـ

كذلك ما عـز على ضبط  (ق69ت)الصويت العريب يف ظهوره ا١تنتصف القرف األك ؿ ا٢تجرم مع أيب السود الدكرل 
ا١تصحف الشريف ركايتو يف ذلك مشهورة إذف فا١تصطلح الصويت ىوالذم يعٍت بدراسة كٖتديد جوانب عدة 

 .للٌصوت فإما ١توضع حدكثو أك لصفتو أك لكميتو أك لظاىرة من ظواىره

 كما ٭تد منطلق الٌدرس الٌلغوم ،كيعٌد ىذا النص أك ؿ حديث عن ا١تصطلح الصويت يف تاريخ الدرس الٌلغوم
 فكانت الفتحة من افتتاح ،إقامتو كيف ٚتيع مستوياتو كمن ىذا اٟتديث اشتق الٌدارسوف أٝتاء العبلمات اإلعرابية

ككاف التنوين كما يزاؿ غٌنة يف ،الشفتُت كالضٌمة من انضمامها كالكسرة من انكسارىا للوراء يف شكل ابتسامة
مثٌ جاءت عميلة . التجويف األنفي مكينا كملٌونا للٌصوت كٚتيع ما كضعو أبواألسود الدكرل يسٌمى نقاط اإلعراب

يف كالية اٟتٌجاج بن يوسف عل العراؽ ما بُت  (نصر بن عاصم)ك (٭تِت بن يعمر)من بعدىا قاـ ُّا 

٘تثٌلت يف كضع نقط على اٟتركؼ من ٖتتها أك من فوقها أك مئناة أك مثلثة كٝتيت ىذه العملية  (ق75/97)
 .2كيتم التعريف بُت نقطة منو،بنقط اإلعجاـ

كبناء على ىذا األساس ترجع أ٫تية ا١تصطلح إذل أنو أساس الٌدراسة كالبحث كالتأليف كىودعامة لغة العلماء كيقل 
كإف عدـ الٌدقة يف فهم ما يعرٌب عنو حتما يؤدم إذل عدـ الدقة يف استعمالو ك٘تٌيز ا١تصطلح ،مكانة خاصة يف البياف

 كما يٌتصف بأنٌو ،الصويت كغَته من ا١تصطلحات ا١تتخٌصصة بالتعبَت عن مفهـو ٤تٌدد كفصلو عن مفاىيم أخرل
مشحوف بالداللة أم باإل٬تاز الذم يعٍت عن الكثَت كعليو فإنٌو من الضركرم التحديد الدقيق ١تصطلحات كتثبيت 

داللتها كذلك يف إطار دراسة ا١تفهـو الذم يعرٌب عنو        كعبلقتها با١تفاىيم األخرل كا١تتقاربة يف حقل 

                                                           

.98ص، مجلة المصطلح، كمي درار،  المصطلح الصوتي في كتاب سيبويو 1 
مطبوعات مديرية إحياء التراث–تحقيق عزة حسن ،  عمر بن عثمان بن سعيد الداني، أبو المعجم في نقط المصحف 2 ، دمشق،  القديم

.80ص، سوريا  
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كال أحد يستطيع أف ينكر أٌف الفوضى ا١تصطلحية حتما ستؤدم إذل فوضى فكرية كمنهجية كعلمية ،الٌصوتيات
 .أيضا

 بعلم phonologieمن مظاىر الفوضى ا١تصطلحية أقًتح مقاببلت غَت كاردة كال تؤدم ا١تعٌت من ذلك ترٚتة 

 كما أف ، بعلم األصوات كما أف ىناؾ فونولوجية كظيفية كفونولوجية غَت كظيفيةphoneticاألصوات الوظيفي 
 ىناؾ فنتيك كظيفية حينما نضطر إذل 

 كننقل (مرتُت) بعلم األصوات الوظيفي phonologie/ functionnنقل 
 Non femotional/ phonologie بعلم األصوات الوظيفي ك٩تلط يف الًتٚتة بُتphonologie 

 .1كىذا عٍت أف الًتٚتة دل تراعي اٟتقل الدالرل ككذلك السياؽ الذم يرد فيو الٌلفظfunctionnك

 :(syllabe)المقطع- 2

 :لغة - أ

كا١تقطع ، آخره يقاؿ شراب لذيذ ا١تقطع أم اآلخر كا٠تا٘تة،ا١تقطع كل شيء:" جاء يف لساف العرب البن منظور
 .2"غاية ما قطع كا١تقطع ا١توضع الذم يقطع فيو الرب من ا١تعابر

ا١تقطع من كل شيء آخر : "كجاء يف ا١تعجم الوسيط َّمع اللغة العربية بالقاىرة تعريف آخر للمقطع كاآليت
 . حيث ينقطع كينتهي كمقاطع الرماؿ كاألك دية كا١تزارع ك٨توىا

 .3كا١تقطع من النهر ا١توضع الذم ييعرب فيو كمقطع اٟتق ما يقطع بو الباطل

 :اصطالحا - ب

 .(الوظيفي)كاالٕتاه الفونولوجي  (الصويت)االٕتاه الفونيتيكي : ظهر يف ىذه اٟتالة إتاىُت اعتنوا بدراسة ا١تقطع ٫تا

 :االتجاه الفونيتيكي -1
                                                           

.413ص، م1984، األفاسي عبد القادر، معجم انجليزي فرنسي عربي،  المصطلح اللساني 1 
.139ص، 2005 ،4 ، دار صادر للطباعة و النشر، ط12، لسان العرب، مج ابن منظور 2 

.746، ص (قطفت)، المعجم الوسيط، مادة   مجمع اللغة العربية 3 
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يرل أصحاب االٕتاه الفونيتيكي أٌف ا١تقطع ىوتابع األصوات الكبلمية لو حد أعلى أك قمة إٝتاع طبيعية بغض 
 .كالتنقيم اللذاف يقطعاف بُت حٌدين أذنُت من اإلٝتاع... النظر عن العوامل األخرل كاؿ

 ا١تقطع ىوقطاع من تيار الكبلـ ٭توم صوتا مقطعيا ذكحجم أعظم ٤تاطا بقطاعُت ضعيفُت أكوستيكيا. 
 أصغر كحدة يف تركيب الكلمة. 
 1كحدة من عنصر أك أكثر يوجد خبل٢تما نبضة صدرية كاحدة قمة إٝتاع كنزكؿ. 
 :االتجاه الفونولوجي -2

كيشَت إذل تعريف ا١تقطع إذل عدد من .    يعٌرؼ ىذا االٕتاه ا١تقطع بالنظر إذل كونو كحدة يف كل لغة حدة
كإذل .  باإلضافة إذل عدد من ا١تبلمح األخرل مقل الطوؿ كالنرب كالنغم،التشاُّات ا١تختلفة من السواكن كالعلل

 .2كاليت تعترب يف اللغة ا١تعٌينة ٣تموعة كاحدة بالنسبة ألٌم ٖتليل آخر،علل مفردة أك سواكن مفردة

 فبل كجود لتعريف ،ك٢تذا فإٌف التعريف الفونولوجي الدقيق ال بد أف يكوف خاصا بلغة معينة أك ٣تموعة من اللغات
 أم لكل لغة ،ألف ىذا التعريف ٗتتلف حقيقتو ا١تعركفة ىذا الختبلؼ أنظمة اللغات (فونولوجيا)عاـ مٌوحد 

 .3نظامها ا١تقطعي ا٠تاص ُّا

 :ك٦تا كرد يف التعريف الفونولوجي للمقطع ٧تد

كما كرد يف الكثَت من )أك نغمة كاحدة  (كما يف اال٧تليزية)الوحدة اليت ٯتكن أف ٖتمل درجة كاحدة من النرب - 
 .(اللغات النعيمة

ىو الوحدة األساسية اليت تؤدم الفونيم : "يعرض لنا تعريفا آخر للمقطع إذ يصرح قائبل" دم سوسَت"كىا ىو- 
 ".كظيفة داخلها

 :ك٦تا جاء يف تعريف ا١تقطع أيضا

                                                           
ص  ،2015/2014 ،جامعة الشلف، 17.06.2015، سورة الواقعة أنموذجا، رسالة ماستر، الصوت و السياق في النص القرآني1

39. 
.284-285، دراسة الصوت اللغوي، ص  أحمد مختار عمر 2 

.286لمرجع نفسو ص ا 3 
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 ". إٌما كحده أك مع سواكن بأعداد معٌينة كنظاـ معٌُت ، كاحدة فقط،كحدة ٖتتوم على صوت كعلة كاحدة"

كرمضاف عبد ،نذكر منهم كماؿ بشر-الدارسُت ادثُت–كما تطرؽ بعض الدارسُت العرب إذل تعريف ا١تقطع 
 :ككاف تعريفهما للمقطع كاآليت،التٌواب

ٯتكن القوؿ بشيء من التجوز أٌف ا١تقطع من حيث بناؤه ا١تيارل أك النموذجي أكرب من : " يقوؿ كماؿ بشر
يف حُت . بفتح ا١تيم أك بكسرىا" مين: "كإف كانت ىناؾ كلمات أحادية ا١تقطع مثل: الصوت كأصغر من الكلمة

 ".أف الكلمات ا١تؤلفة من ٣تموعة من ا١تقاطع تسمى متعددة ا١تقطع

يعٍت ىذا على حساب بناء : من خبلؿ تعريف كماؿ بشر للمقطع نستنتج أٌف ا١تقطع ٮتتلف من كلمة ألخرل
 فهناؾ الكلمات األحادية ا١تقطع كىناؾ الثنائية ا١تقطع كىكذا دكاليك حىت نصل إذل عدد ،الكلمة اليت ىي عليو

 .أقصى من ا١تقاطع

ا١تقطع الصويت ىوكمية من األصوات ٖتتوم على حركة كاحدة كٯتكن االبتداء ُّا كالوقوؼ : " رمضاف عبد التٌواب
ففي العربية مثبل ال يوجد االبتداء ْتركة كلذلك يبدأ كل مقطع . عليها من كجهة نظر اللغة اليت ىي ٤تل الدراسة

 ".فيها بصوت من األصوات الصامتة 

 : النبر في اللغة -3

كذكر أنيس أف ٥ترج ا٢تمزة من اٟتببلف الصوتياف ،   جاء النرب عند اللغويُت القدماء ٔتعٌت ا٢تمز
 .1ككصفو أنو انفجارم ال ىوباَّهور ا١ترقق أك ا١تفخم كال ىوبا١تهموس ا١ترقق أك ا١تفخم،فهوحنجرم

كيف ركاية ،أم ال هتمز" ال تنرب باٝتي: " يا نيب ا فقاؿ" كجاء يف اللساف أنو قيل للنيب صلى ا عليو كسٌلم
ك١تا حج ا١تهدم قدـ الكسائي ،كدل تكن قريش هتمز يف كبلمها،كالنرب ٫تز اٟترؼ،"إنا معشر قريش ال تنرب:" فقاؿ

 .2"تنرب يف مسجد رسوؿ ا صلى ا عليو كسٌلم بالقرآف: "يصلي با١تدينة فهمز فأنكر أىل ا١تدينة عليو كقالوا

ككل ىذه ا١تسميات تفضي ،كالتضعيف، كا١تطل،كالرفع،كالعلو،كعرٌب عن النرب ٔتسميات ٥تتلفة كا٢تمز كما أسلفت
 .إذل مستول دالرل كاحد بوظائف متباينة تبغا للسياؽ

                                                           

.140م، ص2014، 1دار المعرفة الجامعية، ط: اإلسكندرية، زين كامل، األصوات اللغوية، الخويسكي 1 
.194، ص 1، المكتب العربي الحديث، طاإلسكندرية، صالح سليم، الداللة الصوتية في اللغة العربية، لفاخري ا 2 
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فا١تطل عند ابن  (أكلت ٟتما شاةو أراد ٟتم شاةو فمطل الفتحة فأنشأ عنها ألفنا: كحكى القراء عنهم)قاؿ ابن جٌٍت 
كالياء ، ضعف الفتحة، إذا ما علمنا أف األلف، باإلشباع أك التضعيف، ىوزيادة قوة االرتكاز،فيماأك رد،جٍت

كالواك ضعف الضمة، كالقصد من ىذا اإلشباع زيادة الضغط على مقطع من ا١تقاطع إلظهاره يف ،ضعف الكسرة
 .1 لتحقيق غرض قصدم،السمع

ٚتيع تعريفات النرب عند ادثُت : "كأما عند ادثُت فقد أٚتع األغلبية كمنهم الدكتور مناؼ ا١توسوم كالذم قاؿ
كىوعند ٘تاـ حساف كضوح نسيب لصوت معُت ". تتفق على أف النرب يقتضي طاقة زائدة أك جهدا عضليا إضافيا

 .3، كىوعند قدكر بالتعريف نفسو2إذا قورف ببقية األصوات كا١تقاطع يف الكبلـ

 :كقد اختلف اللسانيوف ادثوف يف دراسة اللغويُت القدامى للنرب على مذىبُت

كقاؿ الدكتور .  أف اللغويُت القدامى دل يدرسوا النرب كٯتكن أف يعزل ىذا الرأم ألكثر الدارسُت ا١تعاصرين:األو ل
كما أكد الدكتور حساـ . ٘تاـ حساف أف القدماء دل يسجلوا شيئا عن النرب كأف دراستو يف العربية فيها ٔتجازفة

البهسناكم م خلوالدراسات اللغوية العربية من ْتوث عند العرب القدامى حوؿ النرب كقواعده ككظائفو فلم 

 ُّذا ا١تعٌت على الرغم من كركده يف ْتوثهم الصوتية للداللة على ٖتقيق (stress)يستعمل العرب مصطلح النرب 
 .نطق ا٢تمزة عند بٍت ٘تيم

كاٟتقيقة أف علماء اللغة العربية القدامى دل يتعرضوا : "كمن الدارسُت ا١تعاصرين الدكتور مناؼ ا١توسوم الذم يقوؿ
 .١تثل ىذه ا١تسألة بشكل كاضح حىت سيبويو دل يصفها بشيء

كأختم برأم الدكتور عبد السبلـ ا١تسدم حوؿ ىذا ا١توضوع كالذم قاؿ أف الكل ٣تمعوف أك يف حكم اَّمعُت 
 .4على أف العرب دل يعرفوا النرب يف دراستهم

 . أف اللغويُت القدامى عرفوا النرب أك أشاركا اليو كإف دل يدرسوه دراسة مستقلة:الثاني
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كقد تنوعت طرؽ تعبَت أصحاب ىذا الرأم عن ىذا ا١تعٌت فمنهم من رأل أف للنرب با١تصطلح اللساشل اٟتديث 
كمنهم من رأل أنو ال ٯتكن أف ٬تهل العرب ظاىرة النرب مع تعريف أىل اللغة لو ٔتا ،صلة بالنرب با١تصطلح القدصل

كمنهم من رأل أف ىناؾ إشارات مهمة للنرب مصطلحا ،يقارب ا١تعٌت االصطبلحي ا١تتدأك ؿ عند اللسانيُت ادثُت
 .كمفهوما لدل بعض العلماء

كمن أبرز تلك اآلراء ،كمنهم من كاف رأيو أعم من ذلك فرأل أف العرب درسوا النرب ٖتت ٚتع من ا١تصطلحات
أعرض رأم الدكتور عبد الصبور شاىُت كالذم قاؿ باختبلؼ التصور اٟتديث لفكرة النرب عن تصور اللغويُت 

كنظم ادثوف ىذا ا١تعٌت " ضغط ا١تتكلم على اٟترؼ" القدماء كثَتا فقد تصور أصحاب ا١تعاجم النرب على أنو 
 .1كا١تقطع تقسيم للحدث اللغوم دل ٯتارسو القدماء،حُت خصوه با١تقطع

 :عند المحدثين (النبر)عند القدماء و (النبر)الصلة بين مصطلح 

كالنرب عند ،   يعد النرب عند القدماء ٔتعٌت ا٢تمز كيقابلو مصطلح التسهيل أم تسهيل ا٢تمزة يف بعض لغات العرب
 .ادثُت الضغط على مقطع من مقاطع الكلمة ليكوف أك ضح من غَته ٝتعا

، كذكر شاىُت أف لفظ (الضغط)كيرل الدكتور عبد الصبور شاىُت أف ا٢تمز كاف مصطلحا لغويا يرادؼ النرب 
كإ٪تا ىوكصفة لكيفية نطقية ال ٗتتص يف ذاهتا بصوت ،ا٢تمز ليس يف أصلو علما على صوت من أصوات اللغة

سواء يف العربية أك يف غَتىا من  (ألفا)معُت مث علب إطبلقو على الصوت ا١تعركؼ كالذم كاف يسمى من قبل 
 .2الساميات

كما ذكر شاىُت أنو ١تا كاف تصور القدماء للنرب أنو الضغط على اٟترؼ كدنا أهنم يتتبعوف كجوده على اٟتركؼ 
كيرصدكف آثاره يف ىيأهتا فإذا األلف مهموزة كالوأك كالياء كذلكوإذا با٢تمزة تصبح لقبا من ألقاب اٟتركؼ ا٢تجائية 

. كقد كانت من قبل ٣ترد معٌت لغوم مرادؼ للضغط أك النرب أم ٣ترد تغيَت عن حالة من حاالت نطق ا٠تركؼ
كيفية يف : كزاد شاىُت بقولو أف التعريف اللغوم للهمز ٮتص النرب ٔتعٌت عاـ فهوكيفية أداء الكبلـ كبعبارة أدؽ

. نطق اٟتركؼ كاألصوات اللغوية حُت ٮتصها الناطق ٔتزيد من التحقيق أك الضغط ال يستأثر ْترؼ دكف حرؼ
كذكر أيضا أف تتبع العبلقة اللغوية بُت مفهـو النرب كا٢تمز ترشدنا إذل موضع النرب يف نطق العرب بالرغم من عدـ 
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كتابع شاىُت يف رأيو عددا من الدارسُت أمثاؿ الدكتور أٛتد كشك كالدكتور أٛتد الفيوميوالدكتور . تعرضهم لو
 .صاحل الفاخرم كالباحث مزياف

كمن الدارسُت ا١تعاصرين الدكتور خاد العبسي كالذم ناقش رأم الدكتور شاىُت كقاؿ بعدـ االتفاؽ مع ذلك 
كال يصح أف يكوف أحد٫تا قسما من اآلخر فضبل أف يكوف نظَته ،ٗتتلف ماىية النرب يف ا١تصطلحُت ٘تاما: كقاؿ

 :كيظهر ذلك فيما يلي

 النرب با١تصطلح القدصل فونيم رئيس كالنرب با١تصطلح اللساشل اٟتديث فونيم ثانوم. 
  النرب با١تصطلح القدصل صوت فونيم كىوصوت الوقفة اٟتنجرية كالنرب با١تصطلح اٟتديث ضغط على

 .ا١تقطع ليكوف أك ضح من ٣تأك ره
 يقابل النرب ٔتعٌت الضغط ا١تقطع غَت ا١تنبور أما ا٢تمزة فلها أك لوفونات. 
  يدؿ على أف ال خصوصية للعبلقة بُت ا١تصطلحُت أف النرب ٔتعٌت الضغط ك٤تلو ا١تقطع قد ٭تتوم ا٢تمزة

كقد تتعدد  (نبأ)كآخره  (بأس)ككسطو  (أف)كحُت ٭تتويها فإهنا تصح أف تقع أك ؿ ا١تقطع ،كقد ال ٭تتويها
 .1كليس فيها ٫تزة أصبل (سنلزمكموىا)ا١تقاطع يف كلمة مثل 

كتعود أسباب ترؾ القدماء دراسة النرب يف رأم عدد من الباحثُت ا١تعاصرين أف اللغويُت القدماء دل يدرسوه كدل 
 .(غَت فونيمي)يهتموا بيانو ألنو 

 ْتسب ما انتهى إلينا من ْتث مقعد للنرب ألف –كٗتوا الدراسات اللغوية العربية "قاؿ الدكتور أٛتد ٤تمد قدكر 
 .2"النرب كما يبدكدل يستعمل للتفريق بُت ا١تعاشل الصرفية كال بُت ا١تعاشل الداللية على صعيد الكلمة ا١تفردة

أف إغفاؿ علماء السلف ١توضوع النرب ال ينبغي أف ٬تعلنا ٗترج بنتيجتُت "كذكر الدكتور غازل قدكرمي اٟتمد 
أحسب أف كلبهما غَت صحيح األك ذل عجزىم عن إدراؾ مثل ىذه الظاىرة كالثانية عدـ كجودىا يف العربية 

 ...". فكل ما يف امر أف النربيف العربية من النوع غَت التمييزم أم ال تأثَت لو يف ا١تعٌت،أصبل

                                                           

.31، خالد العبسي، النبر في العربية، ص العبسي 1 
.163 قدور، أحمد محمد، مبادئ اللسانيات، ص 2 



 الفصل األو ل                                                            الصوت والداللة
 

33 
 

كدل يراه بعض الدراسُت كافيا لتعلي ،فيفهم ٦تا سبق أف عدـ فونيمية النرب عٌد سببا رئيسنا لعدـ دراسة القدماء للنرب
كمن اللغويُت ا١تعاصرين من قاؿ إف عدـ إدراؾ القدماء لنظاـ ا١تقاطع ىي سبب عدـ دراستهم . عدـ دراستهم لو

 .1للنرب

 :(intonation)التنغيم  -4
 :لغة - أ

الكبلـ : كالنغم،كاٞتمع نيغمه ،كىوحسن النغمة،جرس الكلة كحسن الصوت يف القراءة كغَتىا: النغمة: نغم
ىوحسن :  نغم،شرب منو قليبلن : كنغم يف الشراب. كالنغمة الكبلـ اٟتسن كقبل ىوالكبلـ ا٠تفي،ا٠تفي
 .2كنغم بكلمة كناعمة،النغمة

 :اصطالحا - ب

 .التنغيم ىوالعنصر ا١توسيقى يف الكبلـ كيبدكذلك العنصر يف ارتفاعات كا٩تفاضات أك التنوعات الصوتية

، أك ىوتتابعات مطردة من ٥تتلف أنواع 3أك ىوتتابع النغمات ا١توسيقية أك اإليقاعات يف حدث كبلمي معٌُت 
 .4الدرجات الصوتية على ٚتلة كاملة أك أجزاء متتابعة ككصف للجمل كأجزاء اٞتمل كليس للكلمات ا١تنعزلة

فهواالرتفاع كاال٩تفاض يف درة . كىورفع الصوت كخفضو يف الكبلـ للداللة على ا١تعاشل ا١تختلفة للجملة الواحدة
 .5اٞتهر يف الكبلـ كىذا يرجع اذل التغيَت يف نسبة ذبذبة الوترين الصوتُت

 .كالتنغيم ىوالتفريق بُت اٞتمل االستفهامية كا٠تربية
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 التنظير الصوتي عند العلماء اللغويين القدامى والمحدثين : المبحث الثاني

 :التنظير الصوتي عند العلماء اللغويين القدامى -1

العرب كا٢تنود كسعيهم يف ذلك كل من اليوناف ....    ٌٕتمدت الدراسات األك ذل للصوت منذ القدـ على يد 
فحظيت ىذه األخَت . كالركماف إذ تٌعد الدراسات الصوتية عند قناص العرب فرعا من فركع الدراسات اللغوية

 حرص ، خاصة يعد بزكغ مشس اإلسبلـ كنزكؿ القرآف الكرصل،باىتماـ كبَت من طرؼ العلماء اللغويُت القدامى
 ىذا ما دفع لغويٌت ،ا١تسلموف على كضعو يف الصدكر كقراءتو كترتيلو خشية كقوع اللحن كنفشيو بُت األعراب

 . فخلقوا دكأك ين ك٤تاضرات ككتب،العرب إذل التنظَت الصويت

الذم اعتمد على التجربة " اٞتليل بن أٛتد الفراىيدم"يف مطلع القرف القاشل ىجرم بدأ الدرس الصويت على يد 
 حيث درس الصوت اللغوم مفردا ،كاآلليات العلمية اليت ٘تٌكنهم ىذه الدراسة،الذاتية إلنعداـ األدكات كالوسائل

مبتدءنا من اٟتلق كصوال إذل الشفتُت من خبل دراستو " العُت. "خارجا عن السياؽ كجعلو أساسا يف ترتيب معجمو
كاٟتركؼ الصحاح كما ، باإلضافة إذل تصنيف الصوامت، فصٌنف األصوات اذل صحيحة كصامتة،ألعضاء النطق

كما درس كظيفة . سقاىا ْتسب ا١تخارج كالصفات كاٞتهر كا٢تمس كقٌرر أٌف الصوائت ىي أصوات ىوائية جوفية
كفقدانو لبعض صفاتو كخصائصو ككيفية تغيَته ١تعٌت ،ككيفية تأثره،الصوت عندما يسبقو أك يلحقو صوت آخر

 .1الكلمة

 ىذا لتأليفو ١تعجم ،يف ىذا الصدد يعترب ا٠تليل بن أٛتد ا١تنظر األك ؿ يف ٣تاؿ الصوت كالدراسات الصوتية ككل
 .الذم جاءت مواده مرتبة ترتيبيا صوتيا مبدأىا من اٟتلق كصوال إذل الشفتُت" العُت" 

يف ٣تاؿ الدراسة الصوتية فخٌصص " ا٠تليل"على ا١تنواؿ كاألسس كالقواعد اليت كصفها لو أستاذه " سيبويو"كسار 
 كما كصف ،الذم ضٌم عدد اٟتركؼ العربيةك٥تارجها كذلك حسب ٣تراىا الصويت" الكتاب" ٢تا فصبل يف كتابو 

ككصف ا١تهموس كاَّهور كأخواهتا كاختبلفها كما قسم ،ك٥تارجها،األصوات العربية بالتفصيل كبٌُت عددىا
 .2األصوات إذل شديدة كرخوة يف باب اإلدغاـ
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٘تٌيزت دراسة سيبويو يف الكتاب بالشمولية الدقيقة كالتنظيم لؤلصوات اليت ترصد معتمدا يف ذلك ا١تنهج الوصفي 
كما انتهج ا١تنهج اإلحصائي كالذم من خبللو . الذم يظهر جنبا يف كصفو ١تخارج اٟتركؼ بصفاهتا كأنواعها

 . رخوة كجعلها يف باب اإلدغاـ، مهموسة، من ٣تهورة،حصى عدد ذلك األصوات

أيب فتح عثماف "كيف القرف الرابع ا٢تجرم شهدت البحوث تطورا يف ٣تاؿ الصوت ككل ذلك كاف على يد اللغوم 
 حُت شٌبو ،كالذم تطرؽ يف بدايتو إذل كيفية حدكث الصوت" سٌر صناعة اإلعراب" من خبللو مؤلفو " بن جٍت

، 1 كما شٌبو ٥تارج األصوات بفقحات ىذا ا١تزمار اليت توضع عليها األصابع،٣ترل النفس يف أثناء النطق با١تزمار
فهوبذلك قد ٚتع بُت اٞتانب النظرم كاٞتانب العلمي التطبيقي كىذا دليل على تفوقو يف دراسة األصوات فقد 

 فضبل على تنأك لو األصوات العربية من معظم حياهتا ،تكٌلم عن الصوت بكلمات علمية ٢تا مفهومها اٌَّدد
 .2كانتبلفها يف تركيب األلفاظ

كاف لو دكر فٌعاؿ يف العناية بالدراسة الصوتية بطريقة علمية دقيقة كىوأك ؿ من اصطلح ىذه الدراسة " ابن جٌٍت "
 أم كأنك يف ٥ترب علم ،طابعا علي ٥تربم.  إف صح القوؿ،أم أٌف ابن جٌٍت أك الء": علم األصوات"ب 

 .األصوات

طرح فيو أصوات اللغة طرحا جديدا مشَتا إذل خفايا ". أسباب حدكث اٟترؼ"كتابا كأٝتاه بػ " ابن سينا"أٌلف 
–كتضٌمنت رسالتو تلك ، كما كصف أجزاء اٟتنجرة كاللساف بعد قيامو بعملية التشريح،الصوت كأسباب حدكثو

 :مقدمةكسٌتة فصوؿ كىي-كتابو

 سبب حدكث الصوت بوصفو ظاىرة طبيعية كسببو ٘توج ا٢تواء كدفعو بقوة: الفصل األك ؿ. 
 كفيو حديث عن ٥تارج األصوات إذ أف ا٢تواء يدفع يف مسنكو ،سبب حدكث اٟتركؼ: الفصل الثاشل

 . تصادفو ٥تارج ك٣تانس تنتج عنها اٟتركؼ
 كىوكصف تصر٭تي للحنجرة: الفصل الثالث. 
 كأك ضح كيفية صدكر كل حرؼ فيها،ٖتدث فيو عن حركؼ العربية: الفصل الرابع. 
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 كقارف بينها ،ٖتدٌث فيها عن حركؼ ٝتعها من لغات أخرل ٥تتلفة عن العربية كالفارسية: الفصل ا٠تامس
 .كبُت أصوات العربية

 إف ىذه اٟتركؼ من : "ٖتدث عن أصوات تنتج عن حركات غَت تطلبية كذلك لقولو: الفصل السادس
 .1"أم اٟتركات غَت النطقية تسمع

 فقد عٌلل ١تا جهوده عن طريق تشر٭تو لبعض ،كاف طيبا مشرحا كعا١تا لغويا كبَتا" ابن سينا"كما ىومعركؼ أف 
 .كل ىذا كاف من أجل إثبات صدؽ دراستو الصوتية. أعضاء النطق ٔتا فيو اٟتنجرة كاللساف

كيأيت بعد ذلك علماء قٌدموا جهودا كاضحة يف الدرس الصويت ك٢تم بصمات كبَتة يف الدراسات الصوتية نذكر 
مث جاء . كمصطلحات صوتية دل تعرؼ من قبل،كضفتو قضايا صوتية كثَتة" ا١تفض"يف مؤلفو " الز٥تشرم"منهم 

" سيبويو"الذم قٌدـ دراسة صوتية يف بايب اإلدغاـ كاإلبداؿ معتمدا على " ا١تفضل"شارح كتاب " ابن يعيش"
 .2لكنو يتحدث عن الظاىرة كيفسرىا صوهتا فيو إضافة جديدة" ابن جٌٍت "ك

كانت بداياهتم . ٘تٌيزت الدراسات الصوتية عند العرب باألصالة، أم أهنا علم أصيل من مستويات اللساف العريب
يف ىذا الشأف معرفة طرائق كسيلة نطق اٟتركؼ كضبطها كأحكاـ القراءات القرآنية كاإلدغاـ كاإلظهار كأك قف 

" ا٠تليل"  إال أهنا تعٌد من الظواىر الصوتية اليت تنأك ٢تا العرب القدامى أمثاؿ ،كاالبتداء كاإلمالة كا١تد كغَتىا
 .كىذا دليل تقٌدمهم يف ىذا اَّاؿ" ابن سينا"ك" سيبويو"ك

، كىي لغة sanskrit3أما اىتماـ ا٢تنود القدامى بالدراسات الصوتية كاف قائما على خدمة لغتهم السنسكريتية

كلذلك عٌدكا من الصيافُت يف العادل يف دراسة .، رغبة منهم يف اٟتفاظ عليوvedes" الفيدا"كتاُّم ا١تقدس 
دل يسبق الغربيُت يف ىذا العلم إال " براجشًتاسر"األصوات ٔتشاركتهم للعرب، كقاؿ يف ىذا الصدد ا١تستشرؽ 

 .4كالعرب (يعٍت الربا٫تة)قوماف من أقواـ ا١تشرؽ ك٫تا أىل ا٢تند 

                                                           

.10، ص1983، أسباب حدوث الحرف، محمد حسن الطيان، مطبوعات مجمع الثقة، د ط،  ابن سينا 1 
.54، األصوات اللغوية، ص عاطف فضل محمد 2 

ىي لغة الكتب الهندية القديمة، و ىي لغة أدبية لقدماء الهنود منذ القرن الثالث قبل الميالد حتى القرن السابع ميالدي، نقال عن دور 3
 .63مباحث في علم اللغة و مناىج البحث اللغوي، ص. الهدى أو شن
.31، ص1994، 2، التطوير النحوي للغة العربية، ط براجشتراسر 4 
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أف الدراسات الصوتية األك ذل جاءت من عند ا٢تنود القدامى مبتدئُت ذلك من " براجسًتاسر"تستنتج من كبلـ 
 .خدمتهم لكتاُّم الفيدا يهدؼ اٟتفاظ على لغتهم السنسكريتية

كا٨تصرت الدراسة الصوتية يف معاٞتة لغتهم دكف التطرؽ إذل أصوات اللغات األخرل كاتسمت ىذه الدراسة بنوع 
 .1 حيث ارتكزت على ٥تارج اٟتركؼ أكثر من صفاهتا السمعية،من العمق كالنضج

باإلعتماد على األساس الصويت كمراعاة لدرجة " ضعيفة"ك" أشياء صائتة"ك" مغلفة"كما قٌسموا الصوائت اذل 
 .2تقارب أعضاء النطق كل قسم من ىذه األقساـ

كتوصلوا إذل أثر القفل يف إنتاج األصوات االحتكاكية كٖتٌدث ا٢تنود القدماء يف دراساهتم الصوتية عن كيفية 
كذكركا أنو إذا فتح ما بُت الزترين الصوتيُت ينتج النفس كإذا ضيق ما بينهما ،تسٌرب ا٢تواء من التجويف اٟتنجرم

كالصوت يف حالة السواكن . كصٌرحوا بأف النفس ٭تدث يف حالة األصوات الساكنة ا١تيموسة،يفتح الصوت
كيعود ، بل ٖتٌدثوا أيضا عن ا١تقطع الصويت بشكل مفٌصل،كدل يكتف ا٢تنود باٟتديث عن الصوت ا١تفرد،اَّهورة

كقد غٌدكة من خصائص العلل ال اٟتركؼ الصحيحة ،إليهم السبق يف كضع قواعد دقيقة ا١تنرب يف لغتهم
 .3 الضعيف، الثانوم،ككزعوه إذل مستوياتو الثبلثة ا١تشهورة األساس،الساكنة

 ٧تدىم قد توصلوا إذل نتائج اٌتسمت بالدقة كالوضوح رغم مشولية ،انطبلقا من جهود قدامى ا٢تنود اليت جاؤكا ُّا
 كما أٌسسوا قواعد ، كا١تقطع، كوهنم عاٞتوا الصوت ا١تفرد من كل نواحيو،كاتساع الدرس أك اَّاؿ الصويت كتنوعو

 .دقيقة للمنرب

من خبلؿ ٣تأك " أفبلطوف"يف حُت الدراسة الصوتية عند اإلغريق اليونانيُت كالركماف جاءت من عصارة جهد 
كاألمر الذم دفعهم ُّذه الدراسة ىوحرصهم الشديد على ،كغَت٫تا من الفبلسفة. يف الشعر كا٠تطابة" أرسطو"راهتو

 ٔتبلحظاهتم اآلثار السمعية اليت ،كاختٌصت الدراسة الصوتية عندىم،سبلمة النحوكالعناية بالقواعد ا٠تاصة ُّم
كأصوات  (صوامت)، ك٘تٌكن اليوناف القدماء من تقسيم أصواُّم إذل أصوات صحيحة ساكنة 4ٗتلفها يف األذف

                                                           
. 19ه، ص1428، د ط، والتوزيع، المدخل إلى علم الصوتيات العربي، خوارزم العلمية للنشر يحي بن علي بن يحي المباركي:  ينظر1
 

.91، صط.د، بيروت، لبنان، والنشر، علم اللغة مقدمة القارئ العربي، دار النهضة العربية للطباعة حمود السعران م 2 
.19 علم الصوتيات العربي، صإلى، المدخل  يحي بن علي بن يحي المباركي 3 

. 19، ص1،2014، من آليات النطق إلى ىندسة الخط في الموروث العربي، طراضية بن عربية:  ينظر 4 
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 باإلضافة غاذل قيامهم بتطوير أك ؿ نظاـ ىجائي للكتابة يف لغتهم قبل حوارل ،تبعا للمخارج (صوائت)علل 
كالعلل  (الصوامت)كيف ىذا النظاـ مثٌلوا ٚتيع أصوات لغتهم الصحيحة الساكنة ،اللف سنة األك ذل قبل ا١تيبلد

كرمزكا لو برموز خاصة بو، كتٌوصلوا من خبلؿ البحث الفلسفي إذل أف ،كما أهنم قعدكا للنرب يف لغتهم (الصوائت)
 .ىناؾ عبلقة بُت األصوات اليت يًتكب منها اللفظ كا١تعٌت

كقد تضٌمنت كتابات . أما الدراسة الصوتية عند الركماف فقد جاءت تقليدا ١تا قٌدمو أساتذهتم اإلغريق اليونانيوف
 .1بعض آرائهم الصوتية اليت أثرت عليهم" فيكتوريتوس"ك" مأك ركس"كك" بريسكياف"٨تاهتم أمثاؿ 

أم أهنا جهود بسيطة قلية : كانت الدراسة الصوتية عند إغريق اليوناف قائمة يف ٣تملها على البساطة كالتواضع
كمن ثاشل اٞتهات ، ىذا من جهة،الفائدة إذا ما قورنت ّتهود كإسهامات العرب ىذا اَّاؿ ككذا ا٢تنود القدامى

ما جاء بو من ... نبلحظ أف الركماف قد اكتفوا ُّا جاء بو أساتذهتم إغريق اليوناف تقريبا دل يأتوا باٟتديث بل 
 .سقيم ىذا من ناحية كيف الكثَت من ا١تسائل الفكرية كالثقافية من ثاشل النواحي

 :التنظير الصوتي عند العلماء اللغوين المحدثين -2

إسهامات يف ٣تاؿ الصوت كدليل ٘تكينهم من ىذه الدراسة -عرب كغرب–   كانت ٞتهود ادثُت من اللغويُت 
" علم األصوات"مؤلفو " كماؿ يسر"كمن بُت من برز يف ىذا ا١تيداف نظر ،ىوتوفر الوسائل العلمية كاآللية أيضا

كجاء ىذا األخَت حامل لنظرة عامة شامة ،"علم األصوات كجوانبو"أحد٫تا موسـو بػ ،كالذم قسمو إذل بابُت اثنُت
كجاء بابو ،حيث تطرؽ فيو إذل دراسة األصوات العربية. كجاء بابو الثاشل حافل ألصوات اللغة،للدرس الصويت

كصنف فيو ،كذكر فيها اٞتهاز النطقي،حيث تطرؽ فيو إذل دراسة األصوات العربية. الثاشل حافل ألصوات اللغة
كأشار اذل اٟتركات العامة ٥تصصا يف ذلك اٟتركات . األصوات ٤تددا مفهـو األصوات االنفجارية كاالحتكاكية

 .2العربية

 جاء يف ،موضوع الصوت ٥تصصا لو فصلُت" اللغة العربية معناىا كمبناىا"يف مؤلفو " ٘تاـ حساف"كما تنأك ؿ 
 األصوات دراسة عملية با١تبلحظة كالتسجيل كالوصف دكف ،الفصل الثاشل متطرفا إذل جانب النطق كالكتابة

قائبل بأف الباحث يف األصوات يستطيع أف يتصدل ألصوات لغة ال يقيمها كلكنو ال يستطيع . التجريد كالتنظيم
                                                           

.20، المدخل إلى علم الصوتيات العربي، ص يحي بن علي بن يحي المباركي 1 
. 28ص.2001، علم األصوات، دار قريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاىرة، د ط، كمال بشر:  ينظر 2 
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ككذلك جدكؿ ،لؤلصوات العربية" سيبويو"إذل دراسة " ٘تاـ حساف" كما تطرؽ أيضا ،ذلك على مستول الصوتيات
 .كما فمهما إضافة إذل بعض ا١تصطلحات الغامضة عند سيبويو" سيبويو"األصوات 

-النظاـ الصويت–كتنأك ؿ فيو استقراء القيم األخبلقية  (علم الصوتيات)كجاء يف الفصل الثالث النظاـ الصويت 
 طريقة الكشف عن ، الصوت كاٟترؼ، كظائف العلل، كظائف األصوات الصحيحة،نتيجة التبويب كرصد الفركؽ

 .1 ا١تقابل االستبدارل كجدكؿ النظاـ للفصحى ا١تعاصرة،النظاـ الصويت

دراسة الصوت "  ذلك من خبللو كتابو ،يف ٣تاؿ الصوت" أٛتد ٥تتار عمر"كما تظهر جليا إسهامات الدكتور 
كالذم خص لو رابع األبواب الذم ٖتدث فيو عن أصوات اللغة العربية ككيفية توزيعها حسب ا١تخارج " اللغوم

كنوع التحكم كصفاهتا من جهر ك٫تسيوتفخيم كحسر بعض الظواىر الصوتية من ترب كتنغيم ك٦تاثلة ك٥تالفة 
 .2كقلب

علم اللغة مقدمة "للصوت من خبلؿ كتابو " ٤تمود السعراف" تعرض جهود الدكتور ،إضافة إذل ىذه اٞتهود
 متطرفا فيو اذل ،حيث جعل بابو الثاشل لدراسة الصوت اللغوم. كالذم قٌسمو إذل ٜتسة أبواب" للقارئ العريب

 معتمدا يف تقسيمو أك تصنيفو لؤلصوات ،كقسمها اذل قسمُت سائدة كصامتة،تصنيف األصوات ا١تهمومة كاَّهورة
 ٥تتلفا ْتديثو عن ،كالوترين الصوتيُت كاللساف كأقسامو كالشفتُت كاألسناف،على اٞتانب اٟتلقي كاٟتنجرة كالغلصمة

 .3ظاىرة التنغيم

 جاء يف الفصل " األصوات اللغوية: "للصوت تظهر من خبلؿ كتابو ا١توسـو بػ" إبراىيم أنيس"أما دراسة 

 إضافة إذل األصوات الساكنة ،أعضاء النطق: أيضا كرد يف ثاشل فصولو. دراسة الصوت اإلنساشل: األك ؿ من كتابو
 كما جاء يف الفصل السادس دراسة توضيحية ،كٯتزج يف افصل ا٠تامس إذل ا١تقطع الصويت كالنرب،كأصوات الٌشُت

 .4للمماثلة

                                                           

. 4-3، ص2001تمام حسان، اللغة العربية معناىا و مبناىا، دار الثقافة، د ط، :  ينظر 1 
.350-323، ص1997، دراسة الصوت التقويمي، قائم الكتب، القاىرة، د ط، أحدث مختار قعر:  ينظر 2 
.198 الى 58مجمود السعران، علم اللغة مقدمة المقارئ العربي، ص:  ينظر 3 

يعّد المتغير الصوتي للحرف أو  :  األلفون،111 الى 07ينظر، ابراىيم أنيس، األصوات اللغوية، مكتبة البيضة، مصر، د ط، دت، ص4
 .172الفونيمأو  التغيير السياقي ألن السياق يتحكم فيو نقرا عن يحي بن علي بن يحي المباركي، المدخل الى علم الصوتيات العربي، ص
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ا١تنهج الًتكييب استنادا إذل ا١تبلحظة مسٌجلُت من ذلك -  يف دراسة األصوات اللغوية –اتٌبع علماء العرب ادثُت 
، إضافة إذل تصنيف ا١تتشابو منها يف الصورة الذىنية كا١تشكلة لوحده 1األلفوناف: "األصوات ا١تنطوقة كا١تعركضة بػ

 .2phoneme" الفونيم: "صوتية مستقلة الرمز عن غَتىا كا١تعركفة بػ

 حيث أف ، نستنتج أف جل جهودىم كانت موقفة ٟتد بعيد،مبلحظة ٞتهود العرب ادثُت من علماء كمفكرين
فعلى سبيل ا١تثاؿ .  فكانت دراساهتم كأْتاثهم كاضحة جٌلية،كل كاحد منهم ترؾ بصمتو كأثره يف ٣تاؿ الصوت

 معرجا يف ذلك إذل األصوات االحتكاكية ،، كالذم قٌدـ لنا الدرس الصويت بشكل عاـ"كماؿ بشر"نذكر 
يف كتابو كالذم دمج فيو زيادة عن األصوات النظاـ " ٘تٌاـ حٌساف" إضافة إذل ما جاء بو ،كاالنفجارية بصفة خاصة

عن األصوات " كما أتت دراسة أٛتد ٥تتار عمر". التنغيم"منهما نعرضو لظاىرة صوتية ميمة كىي . الصويت
العربية بالنفع كاإلفادة ال سيما عند تطرقو للمخارج كالصفات كبعض الظواىر الصوتية كالنرب كالتنغيم كا١تماثلة 

كما جاء تركيز . على اٞتانب النطقي يف تصنيفو لؤلصوات" ٤تمود السعراف" يف حُت اعتمد ،كا١تخالفة كالقلب
 .يف جهوده يف ٣تاؿ الصوت على الصوت اإلنساشل ككل ما ينطوم كيندرج ٖتتو" إبراىيم أنيس"

 ىذا من خبلؿ مؤلفاهتم اليت ، كانت جلٌية كنافعة يف ٣تاؿ دراساهتم للصوت،أما جهود ادثُت من علماء الغرب
 حيث ،"دم سوسَت"لػ " علم اللغة العاـ"تطرقوا فيها إذل أصوات اللغة العربية كعلم اللغة العاـ تذكر منها كتاب 

 .3خص الفصل السابع للنظاـ كاٞتهاز الصوتيُت كالفونيمات يف السلسلة الكبلمية

دراسة األصوات اليت ٭تدثها اٞتهاز الصويت البشرم " فندرس: "ؿ" اللغة"كما جاء يف اٞتزء األك ؿ يف كتاب 
دارسا العوارض اليت .  كما أشار إذل الكلمة الصوتية كالصورة اللفظية،كالتغَتات األساسية اليت تقبلها األصوات

 .4ينجم عنها ٖتقيق الصورة اللفظية

                                                           
، نقال عن يحي بن علي المباركي، المدحل إلى علم الصوتيات العربي،  الفونيم أصغر وحدة صوتية غير قابلة للقسمة آلة وحدات أصغر1

 .123ص
،2008، 1، األصوات العربية المتحولة و عالقتها بالمعنى، دار الكبدي، االردن، ط  ينظر عند المعطي بدر موسى 2 .22 ص  

.87-51، ص1985، يوني يوسف عزيز، د ط، علم اللغة العام:دي سوسير:  ينظر 3 
 .103، 83، 61-43عبد الحميد الدواخلي و محمد قصاص، مكتبة االنجلو المصرية، د ط، د ت، ص : ثر: ، اللغة ينظر فندرس4
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حيث جعل بابو " التطور النحوم للغة العربية"ىواآلخر بدراسة للصوت من خبلؿ كتابو " براجسًتاسر"كجاء 
كالذم عاجل فيو الصوائت ك٥تارج األصواتوصفاهتا كاضعا مقارنة بُت نطقنا كنطق " أصوات اللغة:" األكؿ ا١تعنوف بػ

 1.كاإلمالة كالًتخيم كالضغط كالنغمة،كعدد اٟتركات كتغَتاهتا،القدماء

 عرب كغرب، يف الدراسات ،كمن خبلؿ ما تطرقنا اليو من جهود العلماء القداس كادثُت،خبلصة القوؿ
 ،ىذا من خبلؿ مبلحظاهتم الذاتية.  ترل أف جهودىم حجر أساس لعدـ الصوتيات بصفة عامة،الصوتية

 ؾ ىذا أصغى ، مفصلُت قضاياه تفصيبل جليا كاضحا كمقيدا منفعا كدقيقا،موضحُت خفايا ىذا العلم كأسراره
 .كجعلوه علما قائما بذاتو،على الدرس الصويت صبغة علمية

 المفهوم اللغوي واالصطالحي للداللة: المبحث الثالث

 :الداللة لغة -1

إشٌل امرؤ  "2كأنشد أبوعبيد،كالفتح أعلى، داللة كدلولة، بدلو،كلفظة داللة مشتقة من دؿٌ ،الدالالت ٚتع كداللة
 .3أرشده: ، كدلو"بالطريق ذكدالالت

: ابن منظور: ككرد يف لساف العرب لػ4كٚتعها دالئل كدالالت،اإلرشاد كما يقتضيو اللفظ عند إطبلقو: كالداللة
كالٌدليلي علمو بالٌداللة كرسوخو فيها، كيف حديث :  قاؿ سيبويو،كالٌدلولة كالٌدليلي،بالكسر كالفتح: الداللة كالداللة

أم ٔتا قد علموا : علي رضي ا عنو يف صفة الصحابة رضي ا عنهم كٮترجوف من عنده أدلٌة ىوٚتع دليل
كدلٌلت ُّذا الطريق أم ، يعٍت ٮترجوف من عنده فقهاء فجعلهم أنفسهم أدلة مبالغة،فيدلوف عليو الناس

 ﴿:كالدليلة اجة البيضاء كىي قولو تعاذل،كدللت بو أدؿ داللة كأدللت بالطريق إدالالن ،عرفتو

                                                           

.69-11 ، التطور النحوي للغة العربية، صبراجستراسر 1 
، أخذ عن شيوخ أىل اللغة لو كتب عنيدة منها تفسير غريب الحديث معجم األدباء، 225ينظر أبو عبيد ىو القاسم بن سالم الخرافي، ث 2

 .592ص ، م1991ه 1411، بيروت، دار الكتب العلمية، 4مج 
. 103، ص1االحمد بن موسى بن محمد بن الملياني، األفعال المنعدمة بحرف، مج  3 

 .، دار الدعوة، د ت294، ص 1مجمع اللغة العربية بالقاىرة، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، المعجم الوسيط، مج 4



 الفصل األو ل                                                            الصوت والداللة
 

42 
 

رىبٍّكىكىيۡ أىدلى  اۡ فىمىدَّٱلظٍّلَّوىلىوۡ تػىرىًإلىىػٰى سى ۡ نىا ٱلشَّمۡ ا مثيَّ جىعىلٗ سىاًكنۥءىٞتىىعىلىوي  ٓشى
 . قيل معناه تنقصو قليبل قيبل،1﴾ْٓا ٗ ًق دىلًيلۡ عىلىي

 :اصطالحا -2

 .أٌما ا١تفهـو االصطبلحي للداللة فقد تنأك لو العديد من الباحثُت كالدراسيُت يف كتبهم ا١تتخصصة

أك ؿ « mechelbreal »" ميشيل بريل"كيعٌد اللغوم الفرنسي ،علم الداللة يف أبسط تعريفاتو ىودراسة ا١تعٌت

 االستعماؿ الفعاؿ يف علم اللغة ٥تصص إياىا للقوانُت اليت ٖتكم تغيَتات semanticsجعل لكلمة 

 mrs henry » كاستعملت الكلمة ألك ؿ مرة يف اللغة اإل٧تليزية حُت ترٚتت من ىنرم كوست،ا١تعٌت
cust »  كاتسع مدلوؿ كلمة ،"مقاؿ يف علم الداللة" بعنواف 1897عمل بريل مقالو ا١تنشور سنة

sensantics بركنسؤلك ما٢تنوفسكي" على يد العلم اللغوم" "brunsillawmalinowsks"، الذم 
كيتضح من الكبلـ السابق أف علم الدذل ىوعلم دراسة ا١تعٌت أك . أرسى العبلقة بينها كبُت عادل النفس كالفلسفة

 .2اٞتوانب اليت تسهم يف تشكليو

 مشتق من sémantiqueمصطلح علم الداللة : أما الداللة عند نور ا٢تدل لوشن فقد جاء تعريفها كما يلي

 .أك ا١تعٌت(sens)، كا١تتولدة من الكلمة األصل (sémaino)الكلمة اليونانية 

 بل تنأك لو ،كدل يقتصر البحث فيو عند علماء اللغة فحسب،فعلم الداللة أك دراسة ا١تعٌت يعٌد فرعا من فركع اللغة
ميشاؿ "كلكنو دل يعرؼ ُّذا ا١تصطلح إالٌ على يد ،فهوقدصل قدـ اإلنساف. العلماء على ٥تتلف التخصصات

 إ٪ٌتا ،كنؤكد على أٌف ىذا ال يعٍت أنو دل تكن ىناؾ دراسة للمعٌت. ـmichelbreal »  1883 »" برياؿ
 .يعٍت ىذا التاريخ ٖتديد ا١تصطلح يف ٣تاؿ معُت لدراسة ا١تعٌت

كعلى الرغم من اٞتهود ا١تتواصلة يف دراسة ىذا الفرع اللغوم إال أٌف ىذه اٞتهود دل تعمل إذل نظرية متطورة شاملة 
 .لعلم الداللة كال بد أف توضع ىده اإلشارة يف أم مناقشة للموضوع

                                                           

.45سورة الفرقان أاآلية  1 
.19، ص2007 ،3، عم الداللة المقارن، مكتبة اآلداب، القاىرة، مصر، ط حازم علي جمال الدين 2 
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. كبسبب ىذه األ٫تية ذاهتا كاف تعريفها أصعب التعريفات،تدكر الفكرة األساسية يف علم اللغة بكاملو على الداللة
 بل كأيضا ، لكوينا ٨تاكؿ أف ننظر يف الكتابات اللسانية،كتزداد ىذه الصعوبة تعقيدا يف النظريات ا١تعاصرة للداللة

 .يف الدالالت الغَت اللفظية

كإما أهنا ، عندما ندقق النظر يتبُت لنا التعاريف الكبلسيكية إ٪تا أهنا عبارة عن ٖتصيل حاصل،كيف غالب األحواؿ
كقد جرت العادة بأف يقًتض بأٌف كل أنواع الداللة تشَت ،عاجزة عن إدراؾ ىذا ا١تفهـو يف أخص خصوصيتو

، غَت أننا لوعرفنا الداللة فقط دل ٯتكنا أبدا أف نبُت بُت مستويُت ٥تتلفُت 1بالضركرة إذل عبلقة بُت شيئُت مرتبطُت
يف حُت ما تدؿ عليو األـ . على داللة األـ" االين"فمن ناحية أكذل كجود تبلـز ضركرم للداللة : أشٌد االختبلؼ

 . كيقًتح القديس أك غسطُت يف إحدل نظرياتو،"االبن"كحدىا ال " األـ"ىو

 يثَت بذاتو يف الفكر ، زيادة عن كونو حامبل للمعاشل،إٌف الداللة ىي عبارة عن شيء: من الداللة التعريف اآليت
 فمن كجهة أك ذل يفًتض معو أٌف ا١تعٌت ، غَت أف الكلمة آثار مفهـو مقيد كمطلق يف ذات الوقت،أشياء أخرل

كمن جهة ثانية كوف شيء آخر كيثَته يلـز ،يوجد خارج الداللة حىت ٯتكننا أف نقوع اللفظ إنو يثَت ك٬تيء با١تعٌت
 غَت أف صفارة اإلنذار ٯتكن أف تدؿ على ،عنو أف يكوف الشيئاف ينزالف منزلة كاحدة، كيقعاف على مستول كاحد

فهل نقوؿ إذف الداللة ىي أمر يعٌوض بأمر آخر ... كاضطرا بالسكاف كقلقهم ،بداية القصف كتثَت أحواؿ اٟترب
 فبل ا١تعٌت كال ا١ترجع من حيث ٫تا ،أك سيدؿ لو فقط؟ إنٌو نوع تعويض ٥تصوص ٦تكن التحقق ال يف جهة معينة

كقد تفطن ٢تذه الصعوبة القصاص . ك٭تبلٌ ٤تل اللفظ، قادرين على أف يقتحما داخ تركيب اٞتملة2كذلك
 ، عندما افًتض بأنو ٯتكن لئلنساف أف ٭تمل معو على ظهره األشياء اليت ينوم اٟتديث عنها،"سويفت"اال٧تليزم 

إذل ىذه النتيجة، فإذا كانت " سويفت"كمن مث خاض ،إذ ليست األلفاظ إال أعواضا كبدائبل عن األشياء
 إذل أف ٭تمل على ظهره ،انشغاالت اإلنساف مهمة كمتنوعة اضطر معها تبعا للحاجة كللمبلبسات كالظركؼ

 .3 ٤تتمبل خطر أف ٭تطم ثقلها ظهره،حزمة من األشياء تكرب كتصغر تبعا لذلك

                                                           
، ابن عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، دط،  الفكر اللبناني الحديثوالداللة فيالمرجع :  تدوروف شاف ستروسن1

 .23، ص2000
.24 الفكر اللساني الحديث، صوالداللة في، المرجع تدوروف شاف ستروسن:  المرجع السابق 2 
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كلوفكريا يف ٚتيع ألفاظ اللساف الفرنسي يف فًتة ،ك٦تا ال شك فيو أف الداللة قد توجد بدكف أف ٩تلص أك تدرؾ

 burheكقد اقًتح ، غَت أف ىذا اإلدراؾ يف ذاتو ىودائما ٦تكن،معينة من الزمن لتبُت لنا أف ال كجود مدرؾ ٢تا
، غَت (ا١تعاشل)كذلك بأف اعترب أف األشياء ككأهنا طريقة إذل الداللة على األلفاظ ،إف يعكس ترتيب إدراكنا للداللة

كليست ىذه ا٠تاصية ،يفًتض أف الداؿ ٯتكن أف يصرب مدركا- أف ىذا التصور كإف كاف شبيها بالتصور األفبلطوشل

كأف خلف اٟتركؼ توجد ،phonemeاألصوات توجد الوحدة الصوتية " كراء"ذاهتا متناقضة مع ما يعتقد بأٌف 

كمن شأف الداللة دائما أف تكوف ذات صيغة مؤسسية ٔتعٌت أهنا ال توجد . graphemeكحدة صورة اٟتركؼ 
. كقد أرد ىذه اٞتماعة إذل شخص كاحد كالعقدة اليت أضعها على منديلي،إال يف ٚتاعة معينة من ا١تستعملُت ٢تا

 فبل يٌصح قولك مثبل إٌف الدخاف ىوداللة ،غَت أف أنواع الدالالت ال توجد قط خارج اَّتمع مهما كاف صغَتا
فجماعة ا١تستعملُت كحدىم ىم القادركف على أف يصوبو . أك أنو جزء منها،كأنو نتيجة مًتتٌبة عنها،طبيعية للنار

كىذا التعريف الضيق للداللة ٬تعلنا مضطرين . كنقطة ا٠تبلؼ يف نظرية الداللة ٗتتص بطبيعة ا١تدلوؿ،عبلمة كداللة
 .1لدخوؿ يف مفاىيم أخرل

 : الداللة الصوتية -3

كىذا يعٍت أف بعض األصوات يؤدم دكرا يف ،   يعرفها بعض ادثُت بأهنا ىي اليت تستمد من طبيعة األصوات
 .كبعضها اآلخر ال يؤدم أم دكر،الكلمة

فرض . كطلبنا معناىا فإنو سيكوف الًتؾ (كلتكن رفض)كيف ىذا التعريف كما يبدكرل لوأخذنا كلمة من الكلمات 
 (رفو)كأصبحت الكلمة  (الضاد مثبل با٢تاء) فإذا قمنا بتغيَت صوت من أصواتنا ، ىكذا يقوؿ ا١تعجم،الشيء تركو

 بالوظيفة الصوتية الصغرل أك القاصرة firthكىذا ما يسميو فَتث ،فإف ىذا التغيَت بالضركرة سيعقبو تغيَت يف ا١تعٌت

meinorphoneticefanction،كما أف .  مقابل الوظائف األخرل النحوية كالصرفية كا١تعجمية كالسياقية
بثبلث فتحات " فرفض"بتغَت معناىا ٔتجرد تغَت حركة من حركاهتا " رفض"الكلمة السابقة اليت ٯتثلنا ُّا ىي 
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كىذا النوع من الداللة . بضم ككسر كفتح، كىكذا لكل صوت أك حركة داللة معينو يوحي ُّا" ريفض"متوالية غَت 
 .1الصوتية أغفلو التعريف السابق

: ، اليت ىي عنده أقول الدالالت(الداللة اللفظية)كيطلق أبوالفتح بن جٌٍت على ىذا النوع من الداللة الصوتية 
أم أننا : مثبل بوحداهتا الصوتية تدٌؿ على القياـ (فػقاـ)ذلك أف معرفتها تتوقف على األصوات ا١تكونة للكلمة 

فالضرب كالقتل نفس ): كىكذا كل فعل بأصواتو يؤدم معٌت اٟتدث. كقفنا على اٟتدث من خبلؿ لفظ الفعل
 أم ،ٔتعٌت أف كل كاحد منها يد على حدث مغاير لآلخر تبعا الختبلؼ لفظيهما: (اللفظ يقيد اٟتدث فيهما

كىوما ،2كما أف صارب يقيد بلفظو اٟتدث...  فنقس اللفظ ىنا يفيد معٌت اٟتدث،أصواهتما ككذلك قطع ككسر
دل يشملو التعريف الذم كاف قاصرا على ما تؤديو األصوات من معاف تبعا الختبلفهما ٥ترجا كصفة، كما أهنا 

كمن مظاىر ىذه الداللة الصوتية النرب 'ٯتكن أف تشمل أنواعا أخرل كىوما صرح بو صاحب التعريف عندما قاؿ

STREES .ما ٯتكن أف نسميها :  فالداللة الصوتية كفق ىذين الرأيُت نوعاف،كما نسميو بالنغمة الكبلمية
 ،مطرده كىي ا١تستفادة من األصوات اللغوية الصادرة من جهاز النطق كما يًتكب من ىذه األصوات من ألفاظ

 .مث ما ٯتكن ٢تذه األلفاظ من معاشل مكتسبة أك طبيعية

 إذ أٌف بعضها ٥ترجو ،كذلك نظرا الختبلفها يف ا١تخرج كالصفة،ك١تا كانت ىذه األصوات ٗتتلف يف قدرهتا اإل٭تائية
كمنها ما ، كما أٌف منها ما ىوشديد،كبعضها ٥ترجو الشفتُت كبعضها اآلخر ٩ترجو بُت ىذين ا١تخرجُت. اٟتلق

 .3كمنها ما ىوبُت الرخاكة كالشدة،ىورخو

كقالوا . قىضىمى :  فقالوا،كل ىذه األمور جعلت من األصوات تستعمل كل منها حسب ا١تواقف اليت تقتضيها
الثاشل يدؿ على األكل . غَت أف األك ؿ يدؿ على األكل اليابس. ككبل اللفظُت يدالف على األكل. خىضىمى 
 .4الرطب

 فيؤدم ىذا التناكب ب اذل اختبلؼ يف معاشل ،كما أف ىذه األلفاظ تتناكب عليها اٟتركات من إعرابية كبنيوية
 فليس ضىرىبى ،تك األلفاظ على ٨توما نبلحظو يف األفعاؿ عند تغيَت إسنادىا من مبٍت للمعلـو إذل مبٍت للمجهوؿ

                                                           

.48-47 ص،المصدر نفسو 1 
.101 ، ص1 الخصائص، ج، ابن جّني 2 
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كلكن ال تدرم من الذم ،أما الثاشل فإننا عرفنا فقط أف عملية الضرب قد ٘تت.  فباألك ؿ عرفنا الفاعل،كضيًربى 
 .كىذا التغيَت يف ا١تعٌت مت على الرغم من كجود األصوات ذاهتا يف الكلمتُت،قاـ ُّا

جاء ٤تمد : فلوقلنا. ككذلكما نبلحظو يف انتقاؿ األٝتاء من النصب إذل الضم أك الكسر ْتسب مواقعها يف اٞتمل
رأيت ٤تمدا فإف اٟتاؿ تتغَت كينتقل معٌت :  أما إذا قلنا، فإف اٟتركة تدلنا على أف ٤تمدا ىوالقائم بالفعل،بالرفع

الكلمة من الفاعلية إذل ا١تفعولية، كيف اللغة العربية من الكلمات ما ٯتكن مبلحظة الصلة بينها كبُت دالالهتا مثل 
ككذلك أصوات ،تلك اليت تكوف حكاية ألصوات الطبيعة كاألصوات اليت ٭تدثها اإلنساف يف أك ضاعو ا١تختلفة

 مثل داللة النحت كاالشتقاؽ من أٝتاء 1ا٠ترير كاٟتفيف كا٠تىٍرخىرىة كالصرصرة كالقهقهة كغَتىا: اٟتيوانات مثل
سهل كالصد . فمنها ما يؤدم دكرا عاما.  كما أف يف اللغة العربية صيغا كأك زانا يكوف ٢تا يف إظهار ا١تعٌت،األعياف

 فهذا للقشر كىذا للقطع ك٫تا متقارباف ،أخت السُت كما أف ا٢تاء أخت اٟتاء كقالوا أخت اٟتاء كقالوا جف كجـر
 .2ـ-ر-ؼ كىذا من ج-ؿ- ألف ذلك من ج،لفظا

كىي حكاية األصوات . ينبو إذل أنواع أخرل من الداللة الصوتية" أمساس األلفاظ أشباه ا١تعاشل"كيف فصل عنوانو 
 فمن ذلك أنك ٧تد ا١تصادر الرباعية ا١تضعفة تأيت للتكرير ،كحكاية أصوات ا٢تجاء،الطبيعية كالصيغ الصرفية

 .٨3توالزعزعة كالقلقلة كالصلصلة كالقعقعة

يف ا١تصادر كالصفات إ٪تا - الفعلى–ككجدت أيضا :" كيواصل ابن جٌٍت كبلمة عن الداللة الصوتية إذل أف يقوؿ
: يف أكـر االمر للطلب ٨تو- اٍستػىٍفعىل- كمن ذلك كىواصنع أهنم جعلوا،يأيت للسرعة ٨توالبشكى كاٞتمزل كالولقى

كما أهنم كثَتا ما ٬تعلوف أصوات اٟتركؼ على ٝتت األحداث ا١تعرب ... استسقى كاستطعم كاستوىب كاستمتع
 فالتاء أخفت ،كفرط يفرط،كفرد الشيء كتفرد. فرد الدـ: كمن ذلك قوىم... فيعدلوف ُّا ك٭تتدكف ُّا. ُّا عنها

 4.الثبلثة فاستعملوىا يف الدـ إذا جف

" نفس االتضاع إذا ضافها طارئ عليها"كعنواف اآلخر". حذؼ االسم على اضرب"كيف فصلُت عنواف أحد٫تا 

 موردا عددا من األمثلة اليت  intonation، كالتنغيم streesيتحدث عٌما يسميو اللغويوف ادثوف النرب
                                                           

.49، الداللة الصوتية في اللغة العربية، ص صالح سليم عبد القادر الفاخري 1 
. 149 الى 147، ص2ج. ، الخصائص ابن جّني 2 

.153، ص2 المصدر نفسو، ج 3 
.158، ص2 المصدر نفسو، ج 4 
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" ا"فتزيد يف قوة اللفظ بػ . من ذلك أف تكوف يف مدح إنساف كالثناء عليو فنقوؿ كاف كا رجبل،توضح فكرتو
. أم رجبل فاضبل كشجاعا أك كرٯتا أك ٨توذلك: ىذه الكلمة، كتتمكن يف ٘تطيط البلـ كإطالة الصوت ُّا كعليها

فأنت اآلف . كذلك مررت برجل أم رجل. كمن ذلك أيضا لفظ االستفهاـ إذا ضاٌمو معٌت أتعجب استحاؿ خربا
 .٩1ترب بتناىي الرجل يف الفضل كلست مستفهما

 .كىكذا فإٌف ابن جٌٍت أتى على كثَت من مباحث الداللة الصوتية

                                                           

.269، ص2 المصدر نفسو، ج 1 



 

 

 

 

 

 

 (برواية حفص)سورة الواقعة : المبحث األو ل

 (المقطع، النبر، التنغيم)الظواىر الصوتية في سورة الواقعة : المبحث الثاني
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 (برواية حفص )سورة الواقعة : المبحث األو ل

ٱلرَّحۡ  بِجس ٱللَّهِج يمِج ۡ  مِج نِجٱلرَّحِج  مَٰم 

 ًإذىاريجًَّت ّرَّاًفعىةه ٞ خىاًفضىةِعىًتهىاكىاًذبىةه ۡ  ًلوىؽسى ۡ رلى ُكىاًقعىةي ۡ ًإذىا كىقػىعىًت ٱؿ
بىاۡ فىكىانىتٓاٗ ًجبىاليبىسٌ ۡ كىبيسًَّتٱؿْاٗ ضيرىجٌ ۡ أىرۡ ٱؿ كىكينٔاٗ بىثٌ ۢ م نٗ ء ٓىى
بيٱؿۡ فىأىصٕٗ اثػىلىٰىثىةٗ كىٰىجۡ أىزۡ متي  بيٱؿۡ أىص ٓمىنىًةمىاۡ مىيۡ حىٰى كأى ٖمىنىةً ۡ مىيۡ حىٰى

بي ۡ ص  حىٰى
مىًةمىا ٔ ۡ مىشۡ ٱؿ بيٱؿۡ أىص َٓى مىةً  ٔ ۡ مىشۡ حىٰى ًبقيوفى َٗى ًبقيونىٱلسَّٰى أك َُكىٱلسَّٰى
ًتٱلنًَّعيمً ُُميقىرَّبيوفى ۡ ًئكىٱؿ ٓؿىٰى  نَّٰى أك ۡ مٍّنىٱؿٞ ثػيلَّةًُِفيجى

 عىلىىٰى ًُْخرًينى  ٓأۡ مٍّنىٱؿٞ كىقىًليلًُّلُتى 
ينػىعىلىي ٔم تًَّك  ُٖٓ ضيونىةۡ مَّوٖ سيرير ًبًلُتى ىىاۡ ًَ يىطيوؼي ُٔ ميتػىقىٰى
فۡ ًكؿۡ ًىمۡ عىلىي  الَّ ُٖٖ مٍّنمًَّعُتٖ سۡ كىأىبىارًيقىوىكىأٖ كىابۡ بًأىؾ٥ُٕت ىلَّديكفى ٞ دىٰى

يينزًفيوفى ۡ ييصىدَّعيوفى عىن يػَّريكفى ٖ كىفىٰىًكهىةُٗىىاكىالى  ٦َِتٍَّّايػىتىخى
 ِِٞ كىحيورهًعُتُِتػىهيوفى ۡ ٦تٍَّّايىشٖ رۡ ًمطىيۡ كىحلى 
ٱؿ ٕليوۡ ثىٰىًلٱلل ؤۡ كىأـى يىسِْمىليوفى ۡ ٔتىاكىانيواٍيىعۢ ءى  ٓجىزىاِّنيوفً ۡ مىكۡ ًَ مىعي ۡ الى

تىأٗ كۡ كنىًفيهىالىغ اۡ اكىالى ًقيلِٓثًيمن بيٱؿۡ كىأىصِٔاٗ اسىلىٰىمٗ اسىلىٰىمٗ ًإالَّ اۡ حىٰى ًيًنمى  ٓٯتى

بي ۡ أىص حىٰى
ُتً ۡ ٱؿ ديكۡ مَّمٖ كىًظلٌ ِٖٗ نضيودَـّ ٖ حۡ كىطىلِٖٖ ضيودۡ مَّخٖ رۡ ًفيًسدِٕٯتًى
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مىقِّٖ كىًثَتىةٖ كىفىٰىًكهىةُّٖ كيوبۡ مَّسٖ ء ٓكىمىاَّٖ د مىمٖ طيوعىةۡ الَّ ۡ كىالى

 ّّٖ نيوعىة
ينًَّإنشىاۡ أىنشىأ ًٓإنَّاّْفيوعىةو ۡ مَّرٖ كىفػيريش  ّٔكىارنا ۡ هنىٰىينَّأىبۡ فىجىعىلّٓٗ ء ٓهنىٰى

ًبٱؿۡ ألٍّىصّٕاٗ رىابۡ عيريبنا أىت ُتً ۡ حىٰى أك ۡ مٍّنىٱؿٞ  ثػيلَّةّٖ ٯتًى
اۡ كىأىصًَْخرًينى  ٓأۡ مٍّنىٱؿٞ كىثػيلَّةًّٗلُتى  اًلمى بيٱلشٍّمى بيٱلشٍّمىاؿً ۡ أىص ٓحىٰى ًفيسى ُْحىٰى
يمٖ ميـو بىارًدّْٖ ميـوۡ مٍّنيىحٖ كىًظلٌ ِْٖ كىٛتًى كىًرصلو ٖ الَّ كىانيواٍ ۡ ًإنػَّهيمْْكىالى

ًلكىميتۡ قىب كاٍ ييًصر كفى عىلىى كىكىافي ْٓرىًفُتى ۡ لىذىٰى
اأىًءنَّاٗ نىاكىكينَّاتػيرىابۡ كىكىانيواٍيػىقيوليونىأىئًذىاًمتْٔعىًظيمً ۡ ًحنًثٱؿۡ ٱؿ عيوثي ۡ لىمىباكىًعظىٰىمن
أك ۡ ًإنَّٱؿۡ قيلْٖأك ليوفى ۡ ؤينىاٱؿ ٓأك ءىابىإْكفى 

ًتيىوۡ لىمىجًْٗخرًينى  ٓأۡ لًينػىوىٱؿ أىيػ هىاٱلضَّ ۡ ٙتيًَّإنَّكيمَٖٓ ليـوۡ عَـّ ٖ ـۡ ميوعيونىًإلىىٰىًميقىٰى
بيوفى ۡ ل ونىٱؿ ٓا ًنشىجىر ٓألى ُٓميكىذٍّ اًل  ِٖٓ مٍّنزىق ـوٖ ًكليو٪تى ن ٔفىمى ك٪تًى بيطيوۡ ىىاٱؿۡ َي

رًبيونػىعىلىيّٓفى  يمً ۡ ٫ًتًنىٱؿۡ فىشىٰى رًبيونىشيرْٓٛتًى انػيزي٢تييمًٓٓىيمً ۡ بىٱؿۡ فىشىٰى ذى مىٱؿۡ يىوۡ ىىٰى
 ٔٓدٍّينً 
قيوفى ۡ فػىلىوۡ نىٰىكيمۡ ٩تيىلىقۡ نىح تيصىدٍّ مَّامتي ۡ أىفػىرىءىمٕٓالى ليقيونىوي ۡ تىخۡ ءىأىنتيمٖٓنيوفى ۡ ٘تي
ًلقيوفى ۡ نيٱؿۡ نىحۡ أـىۥٓ ۡ نيًبمىسۡ تػىوىمىانىحۡ مىوۡ نىكيميٱؿۡ نىايبى ۡ نػيقىدَّرۡ نىحٗٓخىٰى

ـى ٓعىلىىٰى َٔبيوًقُتى   يف مىا الى ۡ كىنينًشئىكيمۡ ثىٰىلىكيمۡ أىنن بىدٍّألى
أك ۡ أىةىٱؿۡ ٘تييٱلنَّشۡ عىًلمۡ كىلىقىدُٔلىميوفى ۡ تىع
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فىلىو تىذىكَّريكفى ۡ لىىػٰى مَّاۡ أىفػىرىءىمِٔالى  ّٔريثيوفى ۡ تىح٘تي
نىٰىوي ۡ ءيٞتىىعىل ٓنىشىاۡ لىؤْنيٱلزَّٰىرًعيوفى ۡ نىحۡ أـىۥٓرىعيونىوي ۡ تىزۡ ءىأىنتيم
 ًإنَّآٔتػىفىكَّهيوفى ۡ متي ۡ افىظىلٗ حيطىٰىم

ٖٔرىبيوفى ۡ ءىٱلًَّذيتىش ٓمىاۡ ٘تييٱؿۡ أىفػىرىءىمٕٔريكميوفى ۡ ٪تيىحۡ نىحۡ بىلٔٔرىميوفى ۡ لىميغ
نىٱؿۡ أىنزىؿۡ ءىأىنتيم هنىٰىيأيجىاۡ ءيجىعىل ٓنىشىاۡ لىوٗٔمينزًليوفى ۡ نيٱؿۡ نىحۡ نًأـىۡ ميزۡ ٘تييو٫تًي

تىشۡ افػىلىوٗ ج  ُٕكريكفى ٘تييٱلنَّارىٱلًَّتيتي ۡ أىفػىرىءىمَٕكيريكفى ۡ الى
كفى  ٔمينشً  ۡ نيٱؿۡ نىحۡ أـى ٓشىجىرىتػىهىاۡ متي ۡ أىنشىأۡ ءىأىنتيم ۡ هنىٰىىاتىذۡ ٧تيىعىلۡ نىحَِٕي

أي  ٓفىبلى ۞ْٕعىًظيمً ۡ ًمرىبٍّكىٱؿۡ بًٱسۡ فىسىبٍّحًّٕكينى ۡ ميقۡ الٍّلٗ كىمىتىٰىعٗ ًكرىة
ًقًعٱلن جيوـً ۡ ؽ   ٕٔ عىًظيمه لىميوفى ۡ تىعۡ لَّوٞ لىقىسىمۥكىًإنَّوي ًٕٓٝتيًبمىوىٰى
ٯتىىس وي ٖٕٖ نيوفۡ مَّكٖ ًفيًكتىٰىبٕٕٞ كىًرصلٞ ءىافۡ لىقيرۥًإنَّوي  ٱؿۥٓالَّ تىنٕٗميطىهَّريكفى ۡ ًإالَّ

لىًمُتى ۡ مٍّنرَّبٍّٱؿٞ زًيل اٱؿَٖعىٰى ذى قىكي ۡ عىليونىرًزۡ كىتىجًُٖىنيوفى ۡ حىًديًثأىنتيمم دۡ أىفىًبهىٰى
بيوفى ۡ أىنَّكيمۡ ـ تىنظيريكفى ٖ ًحينىًئذۡ كىأىنتيمّٖقيوـى ۡ حيلۡ ًإذىابػىلىغىًتٱؿ ٓالى ۡ فػىلىوِٖتيكىذٍّ

 رىبي ۡ نيأىؽۡ كىنىحْٖ
جً ۡ تىرٖٔرىمىًديًنُتى ۡ غىيۡ ًإنكينتيم ٓالى ۡ فػىلىوًٖٓصريكفى ۡ تيبكىلىٰىًكنبلَّ ۡ ٫ًتًنكيمۡ ًإرلى 

ًدًقُتى ۡ ًإنكينتيم ٓعيونػىهىا ًنىٱؿ ٓفىأىمَّإٖصىٰى  ٖٖينى ميقىرَّبً ۡ ًإنكىا٪تى
نَّتػينىًعيمٞ حىافۡ كىرىمٞ حۡ فػىرىك ن ٓكىأىمَّاٖٖٗ كىجى ًب ۡ أىصۡ ًإنكىا٪تًى حىٰى
ُتً ۡ ٱؿ ًبٱؿۡ أىصۡ لَّكىًمنٞ فىسىلىٰىمَٗٯتًى ُتً ۡ حىٰى ًنىٱؿ ٓكىأىمَّاُٗٯتًى بًينىٱلضَّ ۡ ًإنكىا٪تى ميكىذٍّ
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يمۡ مٍّنٞ فػىنػيزيؿِٗلٍُّتى  ٓا ا ٢تىيوحىق   ْٗلًيىةيجىًحيمو ۡ كىتىصّٖٗ ٛتًى ذى ًإفَّ ىىٰى
 ٔٗعىًظيمً ۡ ًمرىبٍّكىٱؿۡ بًٱسۡ فىسىبٍّحٓٗيىًقُتً ۡ ٱؿ

قَٰم   عَٰمظِجيمۡ  ٱللَُّو ۡ  ٱلصَٰمدَٰم
 :تعريف عام بسورة الواقعة -1

. سورة الواقعة ىي سورة مكية، كىي ست كتسعوف آية، سورة مكية يف قوؿ اٟتسن     كعكرمة كجابر كعطاء
: إال آية منها نزلت با١تدينة كىي قولو تعاذل: كقاؿ ابن عباس كقتادة

بيوفى ۡ أىنَّكيمۡ قىكيمۡ عىليونىرًزۡ كىتىج : إهنا مكية إال أربع آيات منها كىي: كقاؿ الكليب 1ِٖ تيكىذٍّ

ا ٱؿ ذى عىليوفى ۡ كىتىجًُٖىنيوفى ۡ ـ م دحىًديًثأىنتي ۡ أىفىًبهىٰى
بيوفى ۡ أىنَّكيمۡ قىكيمۡ رًز مٍّنى ٞ كىقىًليلُّأك ًلُتى ۡ فى ٱؿٍـّ ٞ ثػيلَّة: كقولو2ِٖتيكىذٍّ
: قاؿ: كأخرج إبن الضريس كالنحاس كابنمركديهوالبيهقي يف الدالئل عن ابن عباس3ًُْخرًينى  ٓأۡ ٱؿ

 .4نزلت سورة الواقعة ٔتكة

   سورة الواقعة نزلت بعد سورة طو اشتملت السورة الكرٯتة على أحواؿ يـو القيامة كما يكوف فيها من أىواؿ 
كٖتدثت عن حاؿ كل فريق كما . كانقساـ الناس إذل طوائف ثبلثة، أصحاب اليمُت، كأصحاب الشماؿ كالسابقوف

أعده ا ٢تم من اٞتزاء العادؿ يـو الدين، كأقامت الدالئل الواضحة على كجوه ا عز كجل ككماؿ قدرتو يف بديع 
خلقو كإخراج النبات كإنزاؿ ا١تطر، مث فوجئت بذكر القرآف الكرصل كأنو ينزؿ من رب العا١تُت، كما يلقاه اإلنساف 

 .عند االختصار من شدائد أىواؿ

                                                           
 .82 سورة الواقعة، أاآلية 1
 .82، 81 سورة الواقعة، اأاآليتان 2
 .14، 13 سورة الواقعة، اأاآليتان 3
، حققو وأخرج أحاديثو عبد (الجامع بين فني الرواية الدراية من علم التفسير)، فتح القدير (1994) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد 4

 .146، المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر، ص (1ط )الرحمان عميرة 
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كختمت السورة بذكر الطوائف الثبلثة كىوأىل النعيم كبينت عاقبة كل منهم فكاف ذلك التفصيل ١تا كرد يف أك ؿ 
 .1السورة من إٚتاؿ كاإلشادة لذكر مآثر ا١تقربُت يف البدء    كا٠تتاـ

 :بعض الجوانب البالغية في سورة الواقعة -2

 ٕليوۡ ثىٰىًلٱلل ؤۡ كىأـىِِٞ كىحيوره ًعُت:  التشبيو ا١ترسل يف قولو تعاذل:أو ال  ًَ

 .3أم أمثاؿ اللؤلؤ يف بياضو2ِّ نيوفً ۡ مىكۡ ٱؿ

 بيٱؿۡ أىص بُت 4 الطباؽ:ثانيا بي ۡ أىصكمىنىةً ۡ مىيۡ حىٰى مىةً  ٔ ۡ مىشۡ  ٱؿحىٰى كبُت 5َى

 .6ًُْخرًينى  ٓأۡ  ٱؿمٍّنى ٞ كىقىًليلكأك ًلُتى ۡ مٍّنىٱؿٞ ثػيلَّة

 ٣تاز عقلي ألف ا٠تفض      كالرفع ال يكوف إال من ا 7ّرَّاًفعىةه ٞ خىاًفضىة:  اَّاز يف قولو تعاذل:ثالثا

 .8ا تعاذل، كنسب إذل القيامة على سبيل اَّاز العقلي

 كيف قولو10، جناس إشتقاؽ9ُ كىاًقعىةي ۡ ًإذىا كىقػىعىًت ٱؿ:  اٞتناس يف قولو تعاذل:رابعا :

 .12 جناس ناقص11ٖٗ ٞ حىافۡ كىرىمٞ حۡ فػىرىك

 بيٱؿۡ كىأىص:  يف قولو تعاذل13 التفخيم كالتعظيم:خامسا اۡ حىٰى ًيًنمى بي ۡ أىص ٓٯتى ُتً ۡ ٱؿحىٰى  ٯتًى
                                                           

 .535، ص 2002، 1 اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم، محمد حسني سالمة، دار األفاق العربية، ط1
 .23، 22 سورة الواقعة، اأاآليتان 2
 .535اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم، محمد حسني سالمة، ص :  المرجع السابق3
 . المرجع نفسو والصفحة نفسها4
 .9، 8 سورة الواقعة، اأاآليتان 5
 .14، 13 سورة الواقعة، اأاآليتان 6
 .3 سورة الواقعة، أاآلية 7
 .336اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم، محمد حسني سالمة، ص :  المرجع السابق8
 .01 سورة الواقعة، أاآلية 9

 .336اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم، محمد حسني سالمة، ص :  المرجع السابق10
 .89 سورة الواقعة، أاآلية 11
 .336اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم، محمد حسني سالمة، ص :  المرجع السابق12
 . المرجع نفسو، الصفحة نفسها13
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 .2 حيث كرره بطريقة اإلستفهاـ تفخيما1ِٕ
 التفنن بذكر أصحاب ا١تيمنة مث بذكر أصحاب اليمُت، ككذلك بذكر ا١تشأمة كذكر أصحاب :سادسا 

بيٱؿۡ فىأىص: ، يف قولو تعاذل3الشماؿ بيٱؿۡ أىص ٓمىنىًةمىاۡ مىيۡ حىٰى  مىنىةً ۡ مىيۡ حىٰى
بيٱؿۡ كأىص: كقولو4ٖ مىًةمىا ٔ ۡ مىشۡ حىٰى بيٱؿۡ أىص َٓى مىةً  ٔ ۡ مىشۡ حىٰى ، 5ٗ َى

بيٱؿۡ كىأىص ُتً ۡ حىٰى بي ۡ أىص ٓ مىاٯتًى ُتً ۡ ٱؿحىٰى  .6ِٕ ٯتًى

 اٗ كۡ مىعيونىًفيهىالىغۡ الى يىس:  تأكيد ا١تدح ٔتا يشبو الذـ يف قولو:سابعا 
تىأ اۡ كىالى ًقيلِٓثًيمن  ألف السبلـ ليس من حديث اللغوكالتأثَت، 7ِٔ اٗ اسىلىٰىمٗ اسىلىٰىمٗ ًإالَّ

 .8"ال ذنب رل إال ٤تبتك " فهومدح ٢تم فإفشاء السبلـ كىذا كقوؿ القائل 

 ا نػيزي٢تييم:  التهكم كاالستهزاء يف قولو:ثامنا ذى ينً ۡ يىوۡ ىىٰى  أم ىذا العذاب أك يف فتهم 9ٔٓ مىٱلدٍّ

 .10يـو القيامة ففي سخرية كهتكم ُّم ألف النزؿ ىوأك ؿ ما يقدـ للضيف من الكرامة

 أىيػ هىا ۡ مثيَّ ًإنَّكيم:  اإللتفات من ا٠تطاب إذل الغيبة يف قولو تعاذل:تاسعا
بيوفى ۡ ل ونىٱؿ ٓٱلضَّا ا  مث قاؿ بعد ذلك ملتفتا عن خطاُّم 11ُٓميكىذٍّ ذى ىىٰى

                                                           
 .27 سورة الواقعة، أاآلية 1
 .336اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم، محمد حسني سالمة، ص :  المرجع السابق2
 . المرجع نفسو، الصفحة نفسها3
 .8 سورة الواقعة، أاآلية 4
 .9 سورة الواقعة، أاآلية 5
 .27 سورة الواقعة، أاآلية 6
 .26، 25 سورة الواقعة، اآليتان 7
 .336اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم، محمد حسني سالمة، ص :  المرجع السابق8
 .56 سورة الواقعة، اآلية 9

 .336اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم، محمد حسني سالمة، ص :  المرجع السابق10
 .52، 51 سورة الواقعة، اآليتان 11
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ينً ۡ يىوۡ نػيزي٢تييم  .2كذلك للتحقَت من شأهنم كاألصل ىذا نزلكم1ٔٓمىٱلدٍّ
 اٞتملة االعًتاضية كفائدهتا لفت النظر أل٫تية القسم يف قولو تعاذل:عاشرا  :

بُت الصفة " لوتعلموف "  فقد جاءت اٞتملة االعًتاضية 3ٕٔلىميونػىعىًظيمه ۡ تىعۡ لَّوٞ سىملىقى ۥكىًإنَّوي 

 .4كا١توصوؼ للتهويل من شأف القسم
 5 السجع غَت ا١تتكلف كأنو اٞتواىر يف السورة كلها:حادي عشر. 

 

 

 

 (المقطعوالنبر والتنغيم)الظواىر الصوتي في سورة الواقعة : المبحث الثاني

 : أنواع المقاطع -1

 :صٌنف اللسانيوف ادثوف ا١تقاطع الصوتية اعتبارا من معيارين   " 

 .أك ٢تما هناية ا١تقطع أك االنفتاحواالنغبلقوثانيهما طوؿ ا١تقطع أك مدة النطق بو -

 :   فطبقا للمعيار األكؿ تنقسم ا١تقاطع إذل

٘تثل  (ح)٘تثل صامت ك (ص)ْتيث  (صح)كىوا١تقطع الذم ينتهي بصائت كيرمز لو بػ :المقطع المفتوح -
 .حركة
 .(ص ح ص)كىوا١تقطع الذم ينتهي بصامت :المقطع المغلق -

                                                           
 .56 سورة الواقعة، اآلية 1
 .336اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم، محمد حسني سالمة، ص :  المرجع السابق2
 .76 سورة الواقعة، اآلية 3
 .336اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم، محمد حسني سالمة، ص :  المرجع السابق4
 .637-336اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم، محمد حسني سالمة، ص :  المرجع السابق5
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 :   أما بالنسبة للمعيار الثاشل فتنقسم ا١تقاطع إذل

 .(صح)حركة + كىوالذم يتكوف من صامت :مقطع قصير -
 .(ص ح ص)كىوالذم يتكوف من ثبلثة أصوات :مقطع متوسط -
 .1 "(ص ح ص ص)أك من أربع مقاطع (ص ح ح ص)كىوالذم يتكوف ـ ثبلث أصوات :مقطع طويل -

 :كمن ىذا التصنيف يقٌسم ادثوف مقاطع اللغة العربية إذل ٜتسة أنواع كىي

 .(صح)حركة قصَتة + كىويتكوف من صامت :المقطع القصير المفتوح -1
 .(صح )حركة طويلة + كىويتكوف من صامت :المقطع الطويل المفتوح -2
 .(ص ح ح )صامت + حركة قصَتة + كىويتكوف من صامت :المقطع الطويل المغلق -3
 .(ص ح ح ص )حركة قصَتة صامت+ كىو يتكوف من صامت :المقطع الطويل المغلق بحركة طويلة -4

   األنواع األكذل من ا١تقاطع العربية ىي الشائعة كىي اليت تكٌوف الكثرة الغالبة من الكبلـ العريب أٌما النوعُت 
 .2"اآلخرين أم الرابع كا٠تامس فقليبل الشيوع كال يكوناف إال يف أك اخر الكلمات حُت الوقف

 :   تبيان المقاطع وأنواعها في سورة الواقعة في الجدول اآلتي

 رمزه نوعو ا١تقطع الكلمة اآلية

 :قاؿ ا تعاذل
كىقػىعىًت اٍلوىاًقعىةي } {  ًإذىا ى

 01اآلية 

 ًإذىا -
 إً  -
 ذىا -

 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -

 ص ح -
 ص ح ح -

 كىقػىعىتً  -

 كى  -
 ؽى  -
 عى  -
 تً  -

 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح -
 ص ح -
 ص ح -
 ص ح -

                                                           
وأحمد حساني مباحث في اللسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، . 78 نادية رمضان النجار، اللغة وأنظمتها، ص 1

 .94م، ص 1999
 .151-150 حسام البهنسأو ي، علم األصوات، ص 2
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 اٍلوىاًقعىةي  -

 الٍػ -
 كىا -
 ؽً  -
 عى  -
 ػػػػػػةي  -

 طويل مغلق -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح  -
 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ص -
 ص ح ح -
 ص ح -
 ص ح -
 ص ح -

 :قاؿ ا تعاذل
{  لىٍيسى ًلوىقٍػعىًتهىا كىاًذبىةه }

 02اآلية 

 لىٍيسى  -
 لىٍيػ -
 ػػػسى  -

 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ص -
 ص ح -

 ًلوىقٍػعىًتهىا -

 لًػ -
 كىقٍػ -
 ػػعػى  -
 ػػػتًػػ -
 ػػهىا -

 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح  -

 ص ح -
 ص ح ص -
 ص ح -
 ص ح -
 ص ح ح -

 كىاًذبىةه  -

 كىا -
 ذً  -
 بىػ -
 ػػػةه  -

 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح  -
 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ح -
 ص ح -
 ص ح -
 ص ح -

 :قاؿ ا تعاذل
{  خىاًفضىةه رىاًفعىةه }

 03اآلية 

 خىاًفضىةه  -

 خىا -
 فًػ -
 ضىػ -
 ػػػةه  -

 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح ح -
 ص ح -
 ص ح -
 ص ح ص -

 رىاًفعىةه  -

 رىا -
 فًػ -
 عىػ -
 ػػػةه  -

 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ح -
 ص ح -
 ص ح -
 ص ح -

 ص ح - قصَت مفتوح - إً  - ًإذىا - :قاؿ ا تعاذل
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 ًإذىا ريجًَّت اأٍلىٍرضي رىجٌّا }
 }

 04اآلية 

 ص ح ح - طويل مفتوح - ذىا -

 ريجَّتً  -
 ري  -
ػ -  جى
 ػػػتً  -

 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ص -
 ص ح -
 ص ح -

 اأٍلىٍرضي  -
 الٍػ -
 أىرٍ  -
 ضي  -

 طويل مغلق -
 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ص -
 ص ح ص -
 ص ح -

 رىجًّا -
 رىٍجػ -
 جنا -

 طويل مغلق -
 طويل مغلق -

 ص ح ص -
 ص ح ص -

 :قاؿ ا تعاذل
{  كىبيسًَّت اٍٞتًبىاؿي بىسًّا }

 05اآلية 

 كىبيسَّتً  -

 كى  -
 بيٍسػ -
ػػ -  سى
 ػػػتً  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح -
 ص ح ص -
 ص ح -
 ص ح -

 اٍٞتًبىاؿي  -

 الٍػ -
 ًجػ -
 بىا -
 ؿي  -

 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ص -
 ص ح -
 ص ح ص -
 ص ح -

 بىسٌّا -
 بىٍسػ -
 سنا -

 طويل مغلق -
 طويل مغلق -

 ص ح ص -
 ص ح ص -

 :قاؿ ا تعاذل
بىاءن ميٍنبىثًّا } {  فىكىانىٍت ىى

 06اآلية 

 فىكىانىتٍ  -
 فىػ -
 كىا -
 نىتٍ  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح ص -

بىاءن  -  ىى
ػ -  ىى
 بىا -
 ءن  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح ص -
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 ميٍنبىثًّا -
 ميٍنػ -
 بػىثٍػ -
 ثنا -

 طويل مغلق -
 طويل مغلق -
 طويل مغلق -

 ص ح ص -
 ص ح ص -
 ص ح ص -

 :قاؿ ا تعاذل
ثىةن } {  كىكيٍنتيٍم أىٍزكىاجنا ثىبلى

 07اآلية 

 كىكيٍنتيمٍ  -
 كى  -
ٍنػ -  كي
 ػػػتيمٍ  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -
 طويل مغلق -

 ص ح -
 ص ح ص -
 ص ح ص -

 أىٍزكىاجنا -
 أىزٍ  -
 كىا -
 جنا -

 طويل مغلق -
 طويل مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح ص -
 ص ح ح -
 ص ح ص -

ثىةن  -  ثىبلى

 ثىػ -
 الى  -
 ثىػ -
 ػػػةن  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح -
 ص ح ص -

 :قاؿ ا تعاذل
نىًة مىا } ٍيمى  فىأىٍصحىابي اٍلمى

نىًة  ٍيمى { أىٍصحىابي اٍلمى
 08اآلية 

 فىأىٍصحىابي  -

 ؼى  -
 أىٍصػ -
 حىا -
 بي  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح -
 ص ح ص -
 ص ح ح -
 ص ح -

نىةً  - ٍيمى  اٍلمى

 الٍػ -
 مىٍيػ -
 مىػ -
 نىػ -
 ػػػةً  -

 طويل مغلق -
 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح  -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ص -
 ص ح ص -
 ص ح -
 ص ح -
 ص ح -

 مىا أىٍصحىابي  -
 مىا -
 أىٍصػ -
 حىا -

 طويل مفتوح -
 طويل مغلق -
 طويل مفتوح -

 ص ح ح -
 ص ح ص -
 ص ح ح -
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 ص ح - قصَت مفتوح - بي  -

نىةً  - ٍيمى  اٍلمى

 الٍػ -
 مىٍيػ -
 مىػ -
 نىػ -
 ػػػةً  -

 طويل مغلق -
 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح  -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ص -
 ص ح ص -
 ص ح -
 ص ح -
 ص ح -

 :قاؿ ا تعاذل
  كىأىٍصحىابي اٍلمىٍشأىمىًة }

{ مىا أىٍصحىابي اٍلمىٍشأىمىًة 
 09اآلية 

 كىأىٍصحىابي  -

  كى  -
 أىٍصػ -
 حىا -
  بي  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح -
 ص ح ص -
 ص ح ح -
 ص ح -

 اٍلمىٍشأىمىةً  -

  الٍػ -
 مىٍشػ -
 اى  -
 مىػ -
 ػػػةً  -

 طويل مغلق -
 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ص -
 ص ح ص -
 ص ح -
 ص ح -
 ص ح -

 مىا أىٍصحىابي  -

 مىا -
 أىٍصػ -
 حىا -
  بي  -

 طويل مفتوح -
 طويل مغلق -
 طويل مفتوح -
  قصَت مفتوح -

 ص ح ح -
 ص ح ص -
 ص ح ح -
 ص ح -

 اٍلمىٍشأىمىةً  -

  الٍػ -
  مىٍشػ -
  اى  -
  مىػ -
 ػػػةً  -

 طويل مغلق -
 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ص -
 ص ح ص -
 ص ح -
 ص ح -
 ص ح -

 ص ح - قصَت مفتوح - كى  - كاٍلسَّابًقيوفى  - :قاؿ ا تعاذل
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 كاٍلسَّابًقيوفى }
 { اٍلسَّابًقيوفى 

 10اآلية 

 اٍلٍسػ -
 سىا -
 بًػ -
 قيو -
 فى  -

 زائد الطوؿ -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ص ص -
 ص ح ح -
 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح -

 اٍلسَّابًقيوفى  -

 اٍلٍسػ -
 سىا -
 بًػ -
 قيو -
 فى  -

 زائد الطوؿ -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ص ص -
 ص ح ح -
 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح -

 :قاؿ ا تعاذل
 { أكلًئكىاٍلميقىرَّبيوفى }

 11اآلية 

 أك لًئكى  -

 أك  -
 لىػ -
 ئًػ -
 ؾى  -

 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح  -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ص -
 ص ح -
 ص ح -
 ص ح -

 اٍلميقىرَّبيوفى  -

 الٍػ -
 ميػ -
 قػىرٍ  -
 رى  -
 بيو -
 فى  -

 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ص -
 ص ح -
 ص ح ص -
 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح -

 :قاؿ ا تعاذل
نَّاًت اٍلنَّعيًم } {  يف جى

 12اآلية 

 ص ح ح - طويل مفتوح - ً   - يف  -

نَّاتً  -  جى
ٍنػ -  جى
 نىا -
 تً  -

 طويل مغلق -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ص -
 ص ح ح -
 ص ح -

 ص ح ص ص - زائد الطوؿ - الٍػ - اٍلنًَّعيمً  -
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 نىػ -
 ًعيػ -
 ـً  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح -

 :قاؿ ا تعاذل
{  ثػيلَّةه مٍّنى اأٍلك ًلُتى }

 13اآلية 

 ثػيلَّةه  -
 ثػيٍلػ -
 لىػ -
 ػػػةه  -

 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح ص -
 ص ح -
 ص ح ص -

 مٍّنى  -
 مٍّػ -
 ػػػنى  -

 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح -
 ص ح -

 اأٍلك ًلُتى  -

 آ -
 الٍػ -
 أك  -
 كى  -
 لًيػ -
 فى  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -
 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح -
 ص ح ص -
 ص ح ص -
 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح -

 :قاؿ  تعاذل
{  كىقىًليله مٍّنى اآٍلًخرًينى }

 14اآلية 

 كىقىًليله  -

 كى  -
 قىػ -
 لًيػ -
 ؿه  -

 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح -
 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح ص -

 مٍّنى  -
 مٍّػ -
 فى  -

 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح -
 ص ح -

 اآٍلًخرًينى  -

 ا -
 الى  -
 ًخػ -
 رًيػ -
 فى  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح -



 الفصل الثاني                               دراسة تطبيقية حول الصوت في سورة الواقعة
 

63 
 

 :قاؿ ا تعاذل
{ عىلىى سيريرو مٍَّوضيونىةو }

 15اآلية 

 عىلىى -
 عىػ -
 ذلى  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -

 ص ح -
 ص ح ح -

 سيريرو 
 سيػ -
 ري  -
 رو  -

 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح -
 ص ح -
 ص ح ص -

 مٍَّوضيونىةو  -

 مَّوٍ  -
 ضيو -
 نىػ -
 ػػػةو  -

 طويل مغلق -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح ص -
 ص ح ح -
 ص ح -
 ص ح ص -

 :قاؿ ا تعاذل
 {  ميتًَّكًئينػىعىلىيػٍهىا ميتػىقىابًًلُتى }

 16اآلية 

 ميتًَّكًئُتى  -

 ميٍتػ -
 تىػ -
 كًػ -
 ئًيػ -
 فى  -

 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ص -
 ص ح -
 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح -

 عىلىيػٍهىا -
 عىػ -
 لىٍيػ -
 ىىا -

 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -
 طويل مفتوح -

 ص ح -
 ص ح ص -
 ص ح ح -

 ميتػىقىابًًلُتى  -

 ميػ -
 تىػ -
 قىا -
 بًػ -
 لًيػ -
 فى  -

 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح -
 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح -

 :قاؿ ا تعاذل
ا٪تهيخىلَّديكفى }  يىطيوؼي  - {يىطيوفػيعىلىٍيًهٍمًوٍلدى

 يىػ -
 طيو -

 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -

 ص ح -
 ص ح ح -
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 ص ح - قصَت مفتوح - ؼي  - 17اآلية 

 عىلىٍيًهمٍ  -
 عىػ -
 لىٍيػ -
 ًىمٍ  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -
 طويل مغلق -

 ص ح -
 ص ح ص -
 ص ح ص -

افه  -  ًكٍلدى
 ًكلٍػ -
 دىا -
 فه  -

 طويل مغلق -
 طويل مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح ص -
 ص ح ح -
 ص ح ص -

 ٥تيىلَّديكفى  -

 ميػ -
ٍلػ -  خى
 لىػ -
 ديك -
 فى  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح -
 ص ح ص -
 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح -

 :قاؿ ا تعاذل
بًأىٍكوىابووىأىبىارًيقىوىكىٍأٝتوًٍن }

 {مىًعُتو 
 18اآلية 

 بًأىٍكوىابو  -

 بًػ -
 أىٍكػ -
 كىا -
 بو  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -
 طويل مفتوح  -
 طويل مغلق -

 ص ح -
 ص ح ص -
 ص ح ح -
 ص ح ص -

 كىأىبىارًيقى  -

 كى  -
 أى  -
 بىا -
 رًيػ -
 ؽى  -

 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح -
 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح ح -
 ص ح -

 كىكىٍأسو  -
 كى  -
أٍ  -  كى
 سو  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -
 طويل مغلق -

 ص ح -
 ص ح ص -
 ص ح ص -

 ص ح ح - طويل مفتوح - ًمنٍ  - ًمٍن مىًعُتو  -
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 مىػ -
 ًعيػ -
 فو  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح ص -

 :قاؿ ا تعاذل
الى ييصىدَّعيوفى عىنػٍهىا كىالى }

 {يػيٍنزًفيوفى 
 19اآلية 

 الى ييصىدَّعيوفى  -

 الى  -
 ييػ -
 صىدٍ  -
 دى  -
 عيو -
 فى  -

 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ح -
 ص ح -
 ص ح ص -
 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح -

 عىنػٍهىا -
 عىٍنػ -
 ىىا -

 طويل مغلق -
 طويل مفتوح -

 ص ح ص -
 ص ح ح -

 كىالى يػيٍنزًفيوفى  -

 كى  -
 الى  -
 يػيٍنػ -
 زً  -
 فيو -
 فى  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح ص -
 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح -

 :قاؿ ا تعاذل
 كىفىاًكهىةو ٦تَّا }

يػَّريكفى   {يػىتىخى
 20اآلية 

 كىفىاًكهىةو  -

 كى  -
 فىا -
 كًػ -
ػ -  ىى
 ػػػةو  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح -
 ص ح -
 ص ح ص -

 ٦تَّا -
 ًمٍنػ -
 مىا -

 طويل مغلق -
 طويل مفتوح -

 ص ح ص -
 ص ح ح -

يػَّريكفى  -  ص ح - قصَت مفتوح - يىػ - يػىتىخى
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 تىػ -
يَّػ -  خى
 ريك -
 فى  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح -
 ص ح ص -
 ص ح ح -
 ص ح -

 :قاؿ ا تعاذل
ًم طىٍَتو ٦تَّا يىٍشتػىهيوفى  } كىٟتٍى
} 

 21اآلية 

مً  -  كىٟتٍى
 كى  -
ٍػ -  ٟتى
 ـً  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -

 ص ح -
 ص ح ص -
 ص ح -

 طىٍَتو  -
 طىٍيػ -
 رو  -

 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ص -
 ص ح -

 ٦تَّا -
 ًمٍنػ -
 مىا -

 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ص -
 ص ح ح -

 يىٍشتػىهيوفى  -

 يىٍشػ -
 تىػ -
 ىيو -
 فى  -

 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ص -
 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح -

 :قاؿ ا تعاذل
 {كىحيوره ًعُته  }

 22اآلية 

 كىحيوره  -
 كى  -
 حيو -
 ره  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح -

 ًعُته  -
 ًعيػ -
 فه  -

 طويل مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح ص -
 ص ح ص -

 :قاؿ ا تعاذل
كىأىٍمثىاًؿ اٍلل ٍؤليًؤ اٍلمىٍكنيوًف  }
} 

 23اآلية 

 كىأىٍمثىاؿً  -

ػ -  كى
 أىٍمػ -
 ثىا -
 ؿً  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح -
 ص ح ص -
 ص ح ح -
 ص ح -

 ص ح ص ص - زائد الطوؿ - اٍلٍلػ - اٍلل ٍؤليؤً  -



 الفصل الثاني                               دراسة تطبيقية حول الصوت في سورة الواقعة
 

67 
 

 ليؤٍ  -
 ليػ -
 ؤً  -

 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ص -
 ص ح -
 ص ح -

 اٍلمىٍكنيوفً  -

 الٍػ -
 مىٍكػ -
 نيو -
 فً  -

 طويل مغلق -
 طويل مغلق -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ص -
 ص ح ص -
 ص ح ح -
 ص ح -

 :قاؿ ا تعاذل
جىزىاءن ٔتىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى  }
} 

 24اآلية 

 جىزىاءن  -
ػ -  جى
 زىا -
 ءن  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح ص -

 ٔتىا -
 بًػ -
 مىا -

 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -

 ص ح -
 ص ح ح -

 كىانيوا -
 كىا -
 نيوا -

 طويل مفتوح -
طويل مغلق  -

 ْتركة مفتوحة

 ص ح ح -
 ص ح ح ص -

 يػىٍعمىليوفى  -

 يػىٍعػ -
 مىػ -
 ليو -
 فى  -

 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ص -
 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح -

 :قاؿ ا تعاذل
الى يىٍسمىعيوفى ًفيهىا لىٍغونا  }

 {كىالى تىٍأثًيمنا 
 25اآلية 

 الى يىٍسمىعيوفى  -

 الى  -
 يىٍسػ -
 مىػ -
 عيو -
 فى  -

 طويل مفتوح -
 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ح -
 ص ح ص -
 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح -

 ص ح ح - طويل مفتوح - ًفيػ - ًفيهىا -
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 ص ح ح - طويل مفتوح - ىىا  -

 لىٍغونا -
 لىٍغػ -
 كنا -

 طويل مغلق -
 طويل مغلق -

 ص ح ص -
 ص ح ص -

 كىالى تىٍأثًيمنا -

 كى  -
 الى  -
 تىأٍ  -
 ثًيػ -
 منا -

 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 طويل مفتوح -
 طويل مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح ح -
 ص ح ح -
 ص ح ص -

 :قاؿ ا تعاذل
منا }  ًإالَّ ًقيبلن سىبلى

منا  {سىبلى
 26اآلية 

 ًإالَّ  -
 إًلٍػ -
 الى  -

 طويل مغلق -
 طويل مفتوح -

 ص ح ص -
 ص ح ح -

 ًقيبلن  -
 ًقيػ -
 الن  -

 طويل مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح ح -
 ص ح ص -

منا -  سىبلى
ػ -  سى
 الى  -
 منا -

 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح ص -

منا -  سىبلى
ػ -  سى
 الى  -
 منا -

 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح ص -

 :قاؿ ا تعاذل
كىأىٍصحىابي اٍليىًمًُت مىا  }

 {أىٍصحىابي اٍليىًمًُت 
 27اآلية 

 كىأىٍصحىابي  -

  كى  -
 أىٍصػ -
 حىا -
  بي  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح -
 ص ح ص -
 ص ح ح -
 ص ح -

 اٍليىًمُتً  -
 الٍػ -
 يىػ -
 ًميػ -

 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -

 ص ح ص -
 ص ح -
 ص ح ح -
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 ص ح - قصَت مفتوح - فً  -

 مىا أىٍصحىابي  -

 مىا -
 أىٍصػ -
 حىا -
 بي  -

 طويل مفتوح -
 طويل مغلق -
 طويل مفتوح -
  قصَت مفتوح -

 ص ح ح -
 ص ح ص -
 ص ح ح -
 ص ح -

 اٍليىًمُتً  -

 الٍػ -
 يىػ -
 ًميػ -
 فً  -

 طويل مغلق -
 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -

 ص ح ص -
 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح -

 :قاؿ ا تعاذل
 {يف ًسٍدرو ٥تىٍضيودو  }

 28اآلية 

 ص ح ح - طويل مفتوح - ً   - يف  -

 ًسٍدرو  -
 ًسدٍ  -
 رو  -

 طويل مغلق -
 طويل مغلق -

 ص ح ص -
 ص ح ص -

 ٥تىٍضيودو  -
ٍػ -  ٥تى
 ضيو -
 دو  -

 طويل مغلق -
 طويل مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح ص -
 ص ح ح -
 ص ح ص -

 :قاؿ ا تعاذل
 {كىطىٍلحو مىٍنضيودو  }

 29اآلية 

 كىطىٍلحو  -
 كى  -
 طىٍلػ -
 حو  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -
 طويل مغلق -

 ص ح -
 ص ح ص -
 ص ح ص -

 مىٍنضيودو  -
 مىٍنػ -
 ضيو -
 دو  -

 طويل مغلق -
 طويل مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح ص -

 :قاؿ ا تعاذل
 {كىًظلٍّ ٦تىٍديكدو  }

 30اآلية 

 كىًظلٍّ  -
 كى  -
 ًظلٍ  -
 ؿو  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -
 طويل مغلق -

 ص ح -
 ص ح ص -
 ص ح ص -

ٍػ - ٦تىٍديكدو  -  ص ح ص - طويل مغلق - ٦تى
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 ديك -
 دو  -

 طويل مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح ح -
 ص ح ص -

 :قاؿ ا تعاذل
 {كىمىاءو مىٍسكيوبو  }

 31اآلية 

 كىمىاءو  -
 كى  -
 مىا -
 ءو  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح ص -

 مىٍسكيوبو  -
 مىٍسػ -
 كيو -
 بو  -

 طويل مغلق -
 طويل مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح ص -
 ص ح ح -
 ص ح ص -

 :قاؿ ا تعاذل
ًثَتىةو  }  {كىفىاًكهىةو كى

 32اآلية 

 كىفىاًكهىةو  -

 كى  -
 فىا -
 كًػ -
ػ -  ىى
 ػػػةو  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح -
 ص ح -
 ص ح ص -

ًثَتىةو  -  كى

ػ -  كى
 ثًيػ -
 رى  -
 ػػػةو  -

 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -

  ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح -
 ص ح ص -

 :قاؿ ا تعاذل
ٍنيوعىةو  } الى مىٍقطيوعىةو كىالى ٦تى
} 

 33اآلية 

 ص ح ح - طويل مفتوح - الى  - الى  -

 مىٍقطيوعىةو  -

 مىٍقػ -
 طيو -
 عىػ -
 ػػػةو  -

 طويل مغلق -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح ص -
 ص ح ح -
 ص ح -
 ص ح ص -

ٍنيوعىةو  -  كىالى ٦تى
 كى  -
 الى  -
ٍػ -  ٦تى

 قصَت مفتوح -
 طويل مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح -
 ص ح ح -
 ص ح ص -
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 نيو -
 عىػ -
 ػػػةو  -

 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح ح -
 ص ح -
 ص ح ص -

 

 كىفػيريشو  -

 كى  -
 فيػ -
 ري  -
 شو  -

 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح -
 ص ح -
 ص ح -
 ص ح ص -

 

 مىٍرفيوعىةو  -

 مىرٍ  -
 فيو -
 عىػ -
 ػػػةو  -

 طويل مغلق -
 طويل مفتوح -
 قصَت مفتوح -
 طويل مغلق -

 ص ح ص -
 ص ح ح -
 ص ح -
 ص ح ص -

   تعددت كتنوعت ا١تقاطع الصوتية يف سورة الواقعة حيث أٌف جيلَّ آياهتا اشتملت على األنواع ا٠تمسة للمقاطع 
الصوتية ا١تتعارؼ عليها يف العربية كىي ا١تقطع القصَت ا١تفتوح كا١تقطع الطويل ا١تفتوح كا١تقطع الطويل ا١تغلق 

 .كا١تقطع الطويل ا١تغلق ْتركة طويلة كا١تقطع الزائد الطوؿ

 )   إاٌل أف األنواع الثبلثة األك ذل كاف ٢تا قسطا كافرا يف تركيب كلمات السورة، بينما النوعُت األخَتين ا١تتبقُت 
كانا بنسبة قليلة يف تأليف الكلمات ْتيث يظهر النوع  (ا١تقطع الطويل ا١تغلق ْتركة طويلة كمقطع زائد الطوؿ 

كىأىٍصحىابي الشٍّمىاًؿ مىا  }: كقولو تعاذل {كالسَّابًقيوفى السَّابًقيوفى  }: ا٠تامس يف بداية الكلمات ا١تتكررة كقولو تعاذل
 .{أىٍصحىابي الشٍّمىاًؿ 

 .{جىزىاءن ٔتىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى }:    أما ا١تقطع الطويل ا١تغلق ْتركة طويلة فكاف يف قولو تعاذل

كمن خبلؿ ما تطرقنا إليو يف دراستنا للمقاطع الصوتية يف سورة الواقعة توصلنا إذل أٌف ا١تقطع الواحد ىوأقل ما 
نَّاًت النًَّعيًم  }: ٯتكن أف تتألف منو الكلمة يف العربية مثل حرؼ اٞتر يف قولو تعاذل ، كسبعة مقاطع {يف جى

ىوأكرب عدد ٯتكن أف تتكوف منو الكلمة العربية مهما اتصلت ُّا اللواحق كالسوابق، إاٌل أٌف السورة ا١تدركسة 
 .{أك لىًئكى اٍلميقىرَّبيوفى  }: مشلت الكلمات ذات ست مقاطع مثل قولو تعاذل

 .كإف التنوع يف أنواع ا١تقاطع يف السورة ٢تا دكر فعاؿ يف الكشف عن معاشل اآليات    كفهمها بشكل جيد
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 : أنواع النبر -2
 .1ىوالضغط على مقطع من مقاطع الكلمة كإبرازه ٘تييزا لو عن غَته: (النرب الصريف)نرب الكلمة  -
ىونرب سياقي، يقـو بدكر دالرل ىاـ يف ٖتديد القيم الداللية لسياقات اللغة : (النرب الدالرل)نرب اٞتملة  -

الزيادة يف نرب الكلمة من كلمات اٞتملة إلضهار أ٫تية الكلمة يف كنف اٞتملة " ، أم 2كتراكيبها ا١تختلفة
 .3"كيف مضموهنا، فالزيادة يف نربىا يربزىا كيلفت النظر إليها كٯتٌيزىا عن غَتىا 

 :مواضعو -
 .(ص ح ص ص، ص ح ح ص) يكوف النرب على ا١تقطع األخَت إذا كاف ف نوعُت  -1
 : يكوف النرب على ا١تقطع قبل األخَت كيكوف ذلك يف ا١تواضع التالية -2
 .(ص ح ص)إذا كاف ا١تقطع قبل األخَت من النوع الثالث - أ

 .(ص ح ح)إذا كاف ا١تقطع قبل األخَت من النوع الثاشل - ب
 .(ص ح) إذا كاف ا١تقطع قبل األخَت من النوع األك ؿ - ج
ص ) يكوف النرب على ا١تقطع الثالث من اآلخر إذا كاف ا١تقطع الثالث من اآلخر من نوع ا١تقطع األك ؿ  -3

 .(ص ح)أم -أيضا–كما بعده مثلو  (ح
 يكوف النرب على ا١تقطع الرابع حُت نعد من اآلخر عندما تكوف ا١تقاطع الثبلثة قبل اآلخر من نوع ا١تقطع  -4

 .4(ص ح)األك ؿ 

 :تحديد ظاىرة النبر في سورة الواقعة

   يعٌد النرب ظاىرة لغوية كيكوف ذلك بالضغط على مقطع من مقاطع الكلمة من جهة، أك الضغط على كلمة من 
بُت كلمات اٞتملة من جهة أخرل كىي مرتبطة باللغة العربية عامة كلغة القرآف خاصة كنضرب لذلك أمثلة من 

 .آيات سورة الواقعة

                                                           
 .134 نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناىج البحث اللغوي، ص 1
، ص 2005، 1 حسام البهسناوي ي، الدراسات الصوتية عند علماء العرب والدرس الصوتي الحديث، مكتبة زىراء الشرق، القاىرة، ط2

190. 
 .135 نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناىج البحث اللغوي، ص 3
 .157 حسام البهسناوي ي، علم األصوات، ص 4
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 :(النبر الصرفي) نبر الكلمة  -1
 1{ًإذىا كىقػىعىًت اٍلوىاًقعىةي }: قاؿ ا تعاذل. 

ص )حيث أٌف ا١تقطع ا١تنبور من النوع األك ؿ القصَت ا١تفتوح  (إ)النرب يف ىذه الكلمة على ا١تقطع قبل األخَت : ًإذىا
 .(ح

حيث أٌف ا١تقطع ا١تنبور من النوع األك ؿ القصَت  (قىػ)النرب يف ىذه الكلمة على ا١تقطع الثالث من اآلخر : كىقػىعىتً 
 . (ص ح)ا١تفتوح 

حيث أف ا١تقطع ا١تنبور من النوع الثاشل طويل  (كىا)النرب يف ىذه الكلمة على ا١تقطع الرابع من اآلخر : اٍلوىاًقعىةي 
 .(ص ح)، كتأيت بعد ثبلثة مقاطع من النوع الوؿ قصَتة مفتوحة (ص ح ح)مفتوح 

 2{لىٍيسى ًلوىقٍػعىًتهىا كىاًذبىةه }: قاؿ ا تعاذل. 

ص )حيث أٌف ا١تقطع ا١تنبور من النوع الثالث طويل مغلق  (لىٍيػ)النرب يف ىذه الكلمة على ا١تقطع قبل ا٠تَت : لىٍيسى 
 .(ح ح

، حيث أف ا١تقطع ا١تنبور من النوع لثاشل طويل (كىا)النرب يف ىذه الكلمة على ا١تقطع الرابع من اآلخر : كىاًذبٌةه 
 .(ص ح)كتأيت بعد ثبلثة مقاطع قصَتة مفتوحة  (ص ح ح)مفتوح 

 3{خىاًفضىةهرىاًفعىةن }: قاؿ ا تعاذل. 

حيث أٌف ا١تقطع ا١تنبور من النوع األك ؿ القصَت  (فًػ)النرب يف ىذه الكلمة على ا١تقطع الثالث من اآلخر : خىاًفضىةه 
 .(ص ح)، كا١تقطع الذم بعده أيضا من النوع األك ؿ القصَت ا١تفتوح (ص ح)ا١تفتوح 

حيث أٌف ا١تقطع ا١تنبور من النوع الثاشل طويل مفتوح  (را)النرب يف ىذه الكلمة على ا١تقطع الرابع من اآلخر : رىاًفعىةه 
 .(ص ح)كتأيت ُّذه ثبلثة مقاطع من النوع االكؿ قصَتة مفتوحة  (ص ح ح)

 1{ًإذىا ريجًَّت اأٍلىٍرضي رىجًّا}: قاؿ ا تعاذل. 
                                                           

 .01 سورة الواقعة، أاآلية 1
 .02 سورة الواقعة، أاآلية 2
 .03 سورة الواقعة، أاآلية 3
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 .   (جَّػ)النرب يف ىذه الكلمة على حرؼ اٞتيم : ريجَّتً 

 .(جًّا)النرب يف ىذه الكلمة على حرؼ اٞتيم : رىجًّا

 بىاءن ميٍنبىثًّا}: قاؿ ا تعاذل  .2{فىكىانىٍت ىى

حيث أف ا١تقطع ا١تنبور من النوع الثاشل طويل  (كىا)النرب يف ىذه الكلمة على ا١تقطع قبل األخَت : فىكىانىتٍ 
 .(ص ح ح )مفتوح 

بىاءن  حيث أٌف ا١تقطع ا١تنبور من النوع الثاشل طويل مفتوح  (بىا)النرب يف ىذه الكلمة على ا١تقطع قبل األخَت : ىى
 .(ص ح ح)

 . (ثًّا)النرب يف ىذه الكلمة على حرؼ الثاء : ميٍنبىثًّا

 ثىةن }: قاؿ ا تعاذل  .3{كىكيٍنتيٍم أىٍزكىاجنا ثىبلى

، حيث أٌف ا١تقطع ا١تنبور من النوع األك ؿ قصَت مفتوح (تيػ)النرب يف ىذه الكلمة على مقطع قبل األخَت : كىكيٍنتيمٍ 
 .(ص ح)

ص )، حيث أٌف ا١تقطع ا١تنبور من النوع الثالث طويل مغلق (أىزٍ )النرب يف ىذه الكلمة على ا١تقطع األك ؿ : أىٍزكىاجنا
 .(ح ص

ثىةن  ، حيث أٌف ا١تقطع ا١تنبور من النوع األك ؿ قصَت مفتوح (ثى )النرب يف ىذه الكلمة على ا١تقطع قبل األخَت : ثىبلى
 .(ص ح)

 نىًة }: قاؿ ا تعاذل ٍيمى نىًة مىا أىٍصحىابي اٍلمى ٍيمى  .4{فىأىٍصحىابي اٍلمى

، حيث أف ا١تقطع ا١تنبور من النوع الثالث طويل مغلق (أىٍصػ)النرب يف ىذه الكلمة على ا١تقطع الثاشل : فىأىٍصحىابي 
 .(ص ح ص)

                                                                                                                                                                                     
 .04 سورة الواقعة، أاآلية 1
 .06 سورة الواقعة، أاآلية 2
 .07 سورة الواقعة، أاآلية 3
 .08 سورة الواقعة، أاآلية 4
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نىةً  ٍيمى ص )، حيث أٌف ا١تقطع ا١تنبور من النوع الثالث طويل مغلق (مىٍيػ)النرب يف ىذه الكلمة على ا١تقطع الثاشل : اٍلمى
 .(ح ص

 1{كىأىٍصحىابي اٍلمىٍشأىمىًة مىا أىٍصحىابي اٍلمىٍشأىمىًة }: قاؿ ا تعاذل. 

، حيث أٌف ا١تقطع ا١تنبور من النوع الثالث طويل مغلق (مىٍشػ)النرب يف ىذه الكلمة على ا١تقطع الثاشل : اٍلمىٍشأىمىةً 
 .(ص ح ص)

 2{كىالسَّابًقيوفى السَّابًقيوفى }: قاؿ ا تعاذل. 

 .(سَّا)النرب يف ىذه الكلمة على حرؼ السُت : كىالسَّابًقيوفى 

  3{أك لىًئكى اٍلميقىرَّبيوفى  }: قاؿ ا تعاذل. 

، حيث أٌف ا١تقطع ا١تنبور من النوع األك ؿ القصَت (ئًػ)النرب يف ىذه الكلمة على ا١تقطع قبل األخَت : أك لًئكى 
 .(ص ح)ا١تفتوح 

 .(رَّ )النرب يف ىذه الكلمة على حرؼ الراء : اٍلميقىرَّبيوفى 

 نَّاًت النًَّعيًم  }: قاؿ ا تعاذل  .4{يفى جى

نَّاتً   .(فَّ )النرب يف ىذه الكلمة على حرؼ النوف : جى

 5{ثػيلَّةه مٍّنى اأٍلك ًلُتى  }: قاؿ ا تعاذل. 

 .(ؿَّ )النرب يف ىذه الكلمة على حرؼ البلـ : ثػيلَّةن 

 .(كَّ )النرب يف ىذه الكلمة على حرؼ الوأك : اأٍلك ًلُتى 

                                                           
 .09 سورة الواقعة، أاآلية 1
 .10 سورة الواقعة، أاآلية 2
 .11 سورة الواقعة، أاآلية 3
 .12 سورة الواقعة، أاآلية 4
 .13 سورة الواقعة، أاآلية 5
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 :(النبر الداللي) نبر الجملة  -2
 1{خىاًفضىةه رىاًفعىةن  }: قاؿ ا تعاذل. 

 .(رىاًفعىةه ) النرب يف ىذه اآلية على كلمة  -
 2{ًإذىا ريجًَّت اأٍلىٍرضي رىجًّا  }: قاؿ ا تعاذل. 

 . (رىجًّا) النرب يف ىذه اآلية على كلمة  -
 3{كىبيسًَّت اٍٞتًبىاؿي بىسًّا  }: قاؿ ا تعاذل. 

 .(بيسَّتً ) النرب يف ىذه اآلية على كلمة  -
 بىاءن ميٍنبىثًّا  }: قاؿ ا تعاذل  .4{فىكىانىٍت ىى

 .(ميٍنبىثًّا) النرب يف ىذه اآلية على كلمة  -
 ثىةن  }: قاؿ ا تعاذل  .5{كىكيٍنتيٍم أىٍزكىاجنا ثىبلى

 .(كيٍنتيمٍ ) النرب يف ىذه اآلية على كلمة  -
 6{كىأىٍصحىابي اٍلمىٍشأىمىًة مىا أىٍصحىابي اٍلمىٍشأىمىًة  }: قاؿ ا تعاذل. 

 .(كىأىٍصحىابي ) النرب يف ىذه اآلية على كلمة  -
 نَّاًت النًَّعيًم  }: قاؿ ا تعاذل  .7{يفى جى

 .(جىنَّاتً ) النرب يف ىذه اآلية على كلمة  -
 8{ميتًَّكًئُتى عىلىيػٍهىا ميتػىقىابًًلُتى  }: قاؿ ا تعاذل. 

 . (ميتًَّكًئُتى ) النرب يف ىذه اآلية على كلمة  -
 افه ٥تييلَّديكفى  }: قاؿ ا تعاذل  .1{يىطيوؼي عىلىٍيًهٍم ًكٍلدى

                                                           
 .03 سورة الواقعة، أاآلية 1
 .04 سورة الواقعة، أاآلية 2
 .05 سورة الواقعة، أاآلية 3
 .06 سورة الواقعة، أاآلية 4
 .07 سورة الواقعة، أاآلية 5
 .09 سورة الواقعة، أاآلية 6
 .12 سورة الواقعة، أاآلية 7
 .16 سورة الواقعة، أاآلية 8
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 .(٥تييلَّديكفى ) النرب يف ىذه اآلية على كلمة  -
  2{بًأىٍكوىابو كىأىبىارًيقى كىكىٍأسو ًمٍن مىًعُتو  }: قاؿ ا تعاذل. 

 .(كىكىٍأسو ) النرب يف ىذه اآلية على كلمة  -
 3{كىأىٍمثىاًؿ الل ٍؤليًؤ اٍلمىٍكنيوًف  }: قاؿ ا تعاذل. 

 . (الل ٍؤليؤً ) النرب يف ىذه اآلية على كلمة  -
 4{جىزىاءن ٔتىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى  }: قاؿ ا تعاذل . 

 .(يػىٍعمىليوفى ) النرب يف ىذه اآلية على كلمة  -

يف السورة، بأٌف معظم آياهتا منبورة سواءن يف  (نرب الكلمة كنرب اٞتملة)   نستنتج من خبلؿ ٖتديدنا للنرب بنوعيو 
مقطع من قاطع الكلمة أك من كلمات اآلية كىوظاىرة نستطيع من خبل٢تا أف ندرؾ أ٫تية ىذه الكلمات كما 

 .توحي إليو من دالالت متعددة حسب استعما٢تا يف سياقات ٥تتلفة

 :أنواع النغمات -3

 :   إٌف للتنغيم عدة صور متباينة كعلى ىذا األساس ٯتكننا حصر نغماتو األساسية كاآليت

 :fallingyone النغمة الهابطة  -

كٝتيت كذلك التصافها با٢تبوط يف هنايتها على الرغم ٦تا تتضمنو من تلوينات جزئية داخلية، كأمثلتها 
 :كثَتة، كتظهر بوجو خاص فيما يلي

 .5كتعٍت اٞتمل التامة ذات ا١تعٌت الكامل غَت ا١تعٌلق:الجمل التقريرية. أ
 .كىي اليت ٖتتوم أداة استفهاـ خاص مثل مىت:الجمل االستفهامية. ب
 . كىي اٞتمل اليت ٖتتوم على فعل أمر ك٨توه:الجمل الطلبية. ت

                                                                                                                                                                                     
 .17 سورة الواقعة، أاآلية 1
 .18 سورة الواقعة، أاآلية 2
 .23 سورة الواقعة، أاآلية 3
 .24 سورة الواقعة، أاآلية 4
 .535-534 كمال بشر، علم األصوات، ص 5
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 :risingtone النغمة الصاعدة  -

 1:كٝتيت كذلك لصعودىا يف هنايتها بالرغم من تنوع أمثلتها اٞتزئية الداخلية         كالتقليدية ما يلي

 . اليت تستوجب اإلجابة بنعم أك ال:الجمل االستفهامية. أ
كنعٍت ُّا الكبلـ غَت التاـ الرتباطو ٔتا بعده، يظهر ذلك بوجو خاص يف اٞتزء األك ؿ :الجمل المعّلقة. ب

 . 2من اٞتمل الشرطية
 :النغمة المستوية -

كىي عبارة عن عدد من ا١تقاطع الصوتية اليت تكوف درجاهتا مٌتحدة سواءا كانت منخفضة أك عالية أك متوسطة، 
 :كعلى ذلك فالنغمة ا١تستوية تأيت على صور ثبلث كىي

 .نغمة مستوية منخفضة- أ
 .نغمة مستوية مرتفعة- ب
 .3 نغمة مستوية متوسطة- ج

 : كىناؾ نوعاف آخراف من النغمات توجداف يف اللغات بوجو عاـ أيضا كقد يتفأك ت كجود٫تا بُت لغة كأخرل

 تتكوف من كجود درجة عالية يف مقطع أك أكثر تليها درجة أقل، مث تليها درجة :النغمة الهابطة الصاعدة -
 .عالية

 تتكوف من كجود درجة منخفضة يف مقطع أك أكثر تليها نغمة أعلى منها مث تليها :النغمة الصاعدة الهابطة -
 .4نغمة أكثر ارتفاعا من الثانية

 :تمثيل لبعض النغمات في سورة الواقعة

   ظاىرة التنغيم ٔتا يعرؼ بعلم التجويد كيكوف ذلك بارتفاع كا٩تفاض درجة الصوت حسب النغمات سواء 
                                                           

 .536 المرجع نفسو، ص 1
 .537 المرجع نفسو، ص 2
 .166 حسام البهسناويي، علم األصوات، ص 3
 .233 حسام البهسناويي، الدراسات الصوتية عند علماء العرب والدرس الصوتي الحديث، ص 4
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حىت  (الفتح، الضم، الكسر، السكوف)كانت صاعدة أك مستوية أك ىابطة كذلك نتيجة لتوارل كتتابع اٟتركات 

 ًإذىا كىقػىعىًت ﴿:يكوف ٢تا أثر على النفس البشرية كىذا ما جاء يف سورة الواقعة كمثالنا قولو تعاذل
 .01﴾اآلية ُكىاًقعىةي ۡ ٱؿ

 

  اًذبىةه ۡ سىًلوىؽۡ  رلى ﴿: كقولو تعاذل  02 اآلية ﴾ِعىًتهىاكى

 

 اًفضىة﴿: كقولو تعاذل  03 اآلية ﴾ّرَّاًفعىةه ٞ  خى

 
 .   نبلحظ تنوع النغمات يف اآليات الثبلثة بُت الصاعدة كا٢تابطة فانتهت بنغمة لدـ ٘تاـ ا١تعٌت

 04 اآلية ﴾ْاٗ ضيرىجٌ ۡ أىرۡ  ًإذىا ريجًَّت ٱؿ﴿: كقولو تعاذل 
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 05 اآلية ﴾ٓاٗ ًجبىاليبىسٌ ۡ  كىبيسًَّت ٱؿ﴿: كقولو تعاذل 

 
 .كيف ىاتُت اآليتُت جاءت النغمات ما بُت الصاعدة كا٢تابطة كانتهت بنغمة لتماـ ا١تعٌت

 بىاۡ  فىكىانىت﴿: كقولو تعاذل  06 اآلية ﴾ٔاٗ بىثٌ ۢ م نٗ ء ٓ ىى

 

 07 اآلية ﴾ٗ اثػىلىٰىثىةٗ كىٰىجۡ أىزۡ  كىكينتيم﴿: كقولو تعاذل 

 
 .كانتهت بنغمة ىابطة لتماـ ا١تعٌت (الصاعدة كا١تستوية كا٢تابطة)   اشتملت ىاتُت اآليتُت على األنواع الثبلثة 
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كيف ا٠تتاـ، بعد أف تطرقنا إذل ىذه الدراسة البسيطة حوؿ سورة الواقعة، ٯتكننا أف ٧تمل بعض النتائج 
 :كاالستنتاجات اليت كانت ٔتثابة حوصلة لبعض التساؤالت كالنقاط اليت توقفنا عندىا، كمن أ٫تها

  السياؽ الصويت كاف ٤تل اىتماـ العلماء القدامى منهم كادثُت ٔتا فيهم غرب     كعرب، كجاءت دراستهم
 .كْتوثهم يف ىذا اَّالعن رغبة كميوؿ إذل اختصاصهم

  الصوت ظاىرة طبيعية تنتج عن اىتزاز األجساـ كتنتقل عرب كسط مادم لتصل إذل جهاز االستقباؿ
 .(األذف)
 يساىم الصوت يف خدمة القرآف الكرصل، فمن خبلؿ الصوت تستطيع التجويد كفهم داللة سوره كآياتو. 
  تساىم  (...األصوات ا١تهجورة، ا١تهموسة، االنفجارية، االحتكاكية، اإليقاع، التكرار )الظواىر الصوتية

بدكرىا يف فهم السياؽ الذم يرد فيو ككذا ٖتقيق االنسجاـ كالتناسق الذم تتجلى بو النصوص القرآنية عامة 
 .كسورة الواقعة خاصة

  للقرآف الكرصل دالالت عديدة كالداللة الصوتية إحدل من أىم الدالالت اللغوية، فكل صوت يف القرآف
 .الكرصل داللتو اليت تعرب عن ا١تعاشل اللغوية ككذا الداللة اليت ٖتيل إذل ذاؾ ا١تشهد كا١توقف

  داللة األصوات يف القرآف الكرصل ٕتعل القارئ لكتاب ا مصاحبا لو كيتودد إذل الرجوع إليو، ألف األذف
 .صارت تألف نظاما صوتيا ٤تكما يف داللتو من خبلؿ دقة اٟتركؼ الواردة يف أم كتاب ريب عز كجل

  حىٍوتى أصوات القرآف الكرصل دالالت صوتية ٢تا عبلقة كطيدة بالدالئل البيانية كالببلغية اليت تظهر إعجاز
 .القرآف الكرصل

 فالصوت يؤثر على ا١تستويات األخرل الصرفية، : يعد ا١تستول الصويت يف اللغة العربية أحد أىم ا١تستويات
 .النحوية كالداللية

 تناسب الدالالت الصوتية مع ا١تعاشل األخرل، فاألصوات القوية تتناسب مع ا١تعاشل الضعيفة. 
  تتنوع أصوات اللغة العربية، فأحيانا تشًتؾ يف الصفات كا١تخارج كأخرل األحياف ٗتتلف، كقد استمدت

 .العربية ىذه ا٠تصائص من كتاب القرآف الكرصل
  ٯتثل النرب ظاىرة من الظواىر الصوتية اليت ٘تكننا من ٖتديد دالالت األلفاظوالعبارات ا١توجودة يف القرآف

 .الكرصل
 كجوب مبلزمة التنغيم للقرآف الكرصل ٔتا لو دكر كبَت يف التفريق بلُت أنواع اٞتمل. 
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 :الملخص   
 .يساىم الصوت يف خدمة القرآن الكرمي، فمن خالل الصوت تستطيع التجويد وفهم داللة سوره وآياتو
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